21. srpen 2015

TÝDENÍK MOSTECKA

ročník 18
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týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Vážení čtenáři, o prázdninách
bude týdeník Homér vycházet
jako čtrnáctideník.
Příští číslo najdete na stáncích
4. září 2015.

Exploze je důkaz: Čtyřpruh je nutnost!
LITVÍNOV – Exploze v areálu Unipetrolu ve čtvrtek 13. srpna znovu připomněla potřebu zkapacitnění
komunikace I/27 mezi Mostem a Litvínovem. K likvidaci havárie nastoupilo 42 hasičských jednotek z celého kraje. Komunikace byla okamžitě uzavřena, a tak to zůstalo další čtyři dny.
Premiér Bohuslav Sobotka při své poslední návštěvě Ústeckého kraje uvedl, že o zkapacitnění
komunikace bude rozhodovat vyjádření Bezpečností rady ČR. Ta se pak bude opírat o doporu-

čení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. „Zkapacitnění komunikace mezi Mostem a Litvínovem
je pro bezpečnostní situaci regionu velmi důležité.
Události v Unipetrolu z posledních dnů jsou toho

nezvratným důkazem. Jen díky velmi profesionálnímu zásahu hasičských sborů, za což samozřejmě
patří všem zasahujícím hasičům velké poděkování
a uznání, nedošlo k havárii mnohem většího rozsahu s fatálními následky. Je nutné do budoucna co
nejvíce usnadnit práci záchranářům a zvýšit bezpečnost spojení mezi Mostem a Litvínovem.
(Pokračování na straně 6)

 Zkapacitnění komunikace mezi Mostem a Litvínovem je pro bezpečnostní situaci regionu velmi důležité. Události z posledních dnů jsou toho nezvratným důkazem.

PODĚKOVÁNÍ ZÁCHRANÁŘŮM
Primátor Jan Paparega děkuje všem
pracovníkům integrovaného záchranného systému, kteří se podíleli nebo ještě
podílejí na odstraňování následků havárie v chemických závodech. „Cením si
jejich nasazení a profesionality, s níž situaci zvládli. Patří jim náš dík,“ sdělil Jan
Paparega.

Tak co s těmi cikány?
Poraď, pane ministře...
MOST/JANOV - Místopředseda představenstva
Stavebního bytového družstva Krušnohor (SBD
Krušnohor) František Ryba poslal ministrovi pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřímu
Dienstbierovi rozhořčený dopis. V textu zhodnotil
ministrovu návštěvu v Litvínově-Janově a s ohledem na obecný obsah výroků Jiřího Dienstbiera
ministra požádal, aby poskytl radu, jak vyřizovat
konkrétní stížnosti slušných bydlících na cikánské
rodiny.

jsou arogantní a nereagují na žádné výtky? Poraďte nám, kam se máme obrátit o pomoc, jaká
instituce je schopna řešit KONKRÉTNÍ stížnosti
a požadavky týkající se cikánů?
Pane ministře, budeme netrpělivě čekat na Vaši
radu s kým a jak řešit situaci a na vzor odpovědí
stěžovatelům. Věříme, že tyto vzory budeme moci
dále uplatňovat v našich odpovědích na neustávající stížnosti na cikány.
S pozdravem

Věc: Stížnosti občanů na cikány

„Děkuji všem složkám IZS za profesionální zásah, zvláště pak Městské policii
Litvínov za pomoc při řešení dopravních
uzávěr a objízdných tras, dobrovolným
hasičům za pohotovostní režim a všem
pracovníkům městského úřadu, kteří pomáhali pracovní skupině krizového štábu.“ Starostka Litvínova Kamila Bláhová.
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Vážený pane ministře,
při Vaší nedávné nepříliš povedené návštěvě
sídliště Janov v Litvínově, kdy Vám byla předvedena dokonalá Potěmkinova vesnice „vybudovaná“ vedením města Litvínova a Vámi podpořená
(bohužel), jste stále argumentoval tím, že vláda
má zpracovanou strategii a ta nám pomůže. Ze
zkušeností ale víme, že žádné strategie vztahující
se k cikánskému etniku nikdy nepomohly a stav se
stále zhoršuje. Vy si při svých návštěvách (zvláště
pokud jsou zinscenovány tak, jako ta v Janově)
vystačíte s obecnými odpověďmi typu „máme
novou strategii“. My však musíme odpovídat jednotlivým bydlícím na jejich konkrétní stížnosti
ohledně nezvladatelného chování cikánských rodin. A věřte, že s odpovědí, že vláda má nějakou
strategii, rozhodně nevystačíme.
Posílám Vám tedy stížnosti namátkově vybrané
z mnoha, které nám stále docházejí. Stížnosti nejsou záměrně z Janova, ale z Mostu, abyste viděl,
že tento problém není zdaleka jenom problémem
sídliště Janov. Žádám Vás o to, abyste nám poradil,
jak na tyto stížnosti odpovídat. Jak máme utiskované slušné většině bydlících v domech pomoci?
Jak máme mluvit s cikány, kteří obtěžují své okolí,

František Ryba,
místopředseda představenstva

Problémy s cikány v Mostě jsou
především u Stovky, ale i v
dalších lokalitách...

Žhavé léto Jana
primátora
Letošní léto bylo pro Jana
na
Paparegu víc než rozmarné.
né.
Neřku-li pořádně žhavé.
Začalo to vlnou ubíjejících tropických veder
s parametry přírodní
pohromy. Kromě počasí
bylo zajímavé sledovat
i to, jak a zda vůbec na
tropy reagují politici
a jednotlivé úřady. Zda
si vůbec uvědomují,
oč tu vůbec běží a jak vážná ta situace je. Primátor
Mostu pouštěl úředníky v extrémních vedrech domů.
První žena Litvínova své lidi naopak vedry zocelovala. Když to prý vydrží ona, vydrží to i ostatní. Další
podobu rozžhaveného léta si primátor „užil“ na mosteckém autodromu. V extrémním parnu čelil spolu s
„autodromáky“ davu zuřících lidí, kteří si stěžují na
nepřetržitý a nadměrný hluk ze závodní dráhy. Tady
se primátor potil dvojnásobně – jednak vedrem a druhak vulgárními ataky těch, kteří chtějí, aby autodrom
svůj podnik umírnil. Debata se však jaksi vymkla.
Je to zvlášní. Jak můžete očekávat vstřícnost od někoho, komu bez nároku na dialog nepřetržitě spíláte
a nadáváte. Nu, a když se říká, že čert kálí vždy na
jednu hromadu, platilo to bohužel i teď. Po explozi
v chemičce vyrazil pot na čele Janu primátorovi potřetí. Nutno zmínit, že mostecká radnice začala chrlit
zprávy o událostech okamžitě, v téměř půlhodinových
intervalech (na rozdíl od ještě chvíli spícího Litvínova, mnohem blížšího k chemičce). Co dodat na závěr?
Možná jen malou radu: Jogíni například s vedrem bojují svinutým jazykem. Stačí vycenit zuby a jazyk svinout dozadu, aby se lehce dotýkal horního patra. Tato
tisíce let stará technika prý funguje. Navzdory tomu si
úpěnlivě přeji, aby ani primátor, ani my ostatní jsme
příští léto jazyky svinovat nemuseli.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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napsali jste nám...
„Dnes jsem obdržela Týdeník Mostecka „Homér“, kde
jsem si přečetla článek, který
mě též zajímá, a to „PŘÍLIŠ
HLUČNÁ STOVKA“. Chtěla
bych dodat, že to není bohužel
jen u Stovky. Bydlím v ulici Pionýrů, takže od loňska to zde
vypadá jako u Stovky. Bydlím
zde čtyři roky, do loňska jsem
byla spokojená. Město Most se
mi moc líbí. Překvapují mne
různá udržovaná místa a pořádek, ale bohužel od loňského
roku se vše změnilo, co se týče
pořádku. Lavičky obsazené,
trávníky plné nepořádku, řev
celé půldne. U nás v domě bydlí
už čtyři romské rodiny, kdopak

komunální politika
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jim platí ty nájmy? Byt jsme si
koupili do osobního vlastnictví,
tak si myslím, že máme též nárok na trochu soukromí a klid.
Je mi z toho smutno, ale vím, že
nejsme sami, komu se toto chování cikánů nelíbí. Ti se nikdy
nepřizpůsobí normálnímu chování. Byli bychom rádi, kdyby
policie zavítala i sem do těchto
míst. Nemám nic proti slušným,
ale těch je moc málo. Letos si
připadám, že bydlím v Chanově, co sem chodí za procesí.
Omlouvám se, ale chtěla jsem
též přispět svým názorem na
tuto špatnou situaci.
Děkuji za pochopení, s pozdravem Křováčková Most

Malování na Benediktu: Boj o obrazy
MOST – Na Benediktu skončilo sedmé malířské sympozium. Závěrečnou tečku nad týdenní prací jedenácti umělců udělala veřejná
dražba více než stovky výtvarných děl. I letošní ročník se velmi vydařil. Na aukci se prodalo na devatenáct obrazů. Nejdražší se pohybovaly kolem částky 120 000 korun.
Umělci tvořili na libovolné
téma v přírodním ateliéru. Sledovat je přitom mohla i široká
veřejnost. Na výtvarných dílech
letos pracovalo 11 umělců. Kromě trojice stálic, Josefa Zedníka,
Doris Tesárkové Oplové a Romana Křeliny, pozvání k letošnímu ročníku přijali i mladí uměl-

tvářemi. Pana Zedníka vidím
velmi rád, protože jsem ho nikdy
neviděl se mračit. Je to velmi pozitivní člověk. Jsem rád, že můžeme tuto akci podpořit a budeme
ji podporovat i nadále, pokud
bude její kvalita zachována,“
komentoval letošní ročník při
slavnostním zakončení mostec-

sponzorům patří také těžařská
společnost Vršanská uhelná. „Již
sedmý ročník svědčí o tom, že
výtvarné umění si v Mostě vybudovalo silnou pozici v kulturním
životě. Dnešní návštěvnost svědčí, že je poptávka a je o to zájem.
Pokusíme se podpořit tuto akci
i v příštích letech,“ přislíbil generální ředitel Vršanské uhelné,
a.s. Vladimír Rouček.
Malířské sympozium v Mostě si pochvalovali i sami umělci, kterým se prý dobře tvořilo
a zažívali příjemnou atmosféru.

Na výstavě bylo k vidění na 120 kusů obrazů. Nejlevnější byl
Nosorožec Romana Křeliny za 500 Kč a nejdražší čtyři plátna od
Martina Lukáče za 120 000 Kč! Výstavu si nenechala ujít také
ředitelka ZUŠ Moskevská Romana Pavlíčková (na snímku uprostřed).

Na Matyldě se chystá
dětské hřiště
MOST – Na Matyldě vyroste
nové dětské hřiště. Vybaveno
bude zajímavými atrakcemi
včetně dřevěné lodě z akátového dřeva. Hřiště tu vybudují
Technické služby města Mostu
a to díky daru Vršanské uhelné.
Nabídka služeb a vyžití se tak
v této přírodní městské zóně
ještě rozšíří. Kromě cyklostezky a in-line okruhu, vodních
atrakcí a posilovacích strojů tu
budou mít svůj prostor na suchu
také děti. Město tak vyhoví přání řady rodičů, kteří na Matyldu
se svými dětmi zavítají a hřiště si tu přáli vybudovat. Tato
atrakce v rekreačním areálu totiž chyběla a děti si tu neměly
kde hrát. Hřiště tu město nechá
postavit i díky sponzorskému
daru těžařů a to ještě v letošním
roce. Vybaveno bude zajímavými herními prvky. „V posledním
týdnu v srpnu dojde na koupališti MATYLDA mezi stánky na
občerstvení ke stavbě nového dětského hřiště. Herní prvky budou
z akátového dřeva, tak aby zapadly do přírodní scenérie koupaliště. Bude zde hlavní atrakce
a to herní sestava Santa Maria
v podobě lodě, dále několik houpaček, prolézaček a pískoviště,“

potvrdil pověřený ředitel Technických služeb města Mostu
Karel Mutinský. Kolem hřiště se
také uvažuje s usazením laviček.
„V případě zájmu ze strany rodičů jsme připraveni kolem hřiště
nainstalovat i několik laviček.
Po dobu výstavby hřiště nebudou
návštěvníci Matyldy nikterak
omezeni,“ doplnil dále Karel
Mutinský.
Návštěvnost Matyldy během
letošní sezóny navíc vzrostla.
Denně areál navštíví tisíce lidí.
„Návštěvnost areálu je vysoká,
odhadujeme v průměru 2000
lidí denně. Kvalita vody je zatím
dobrá,“ podotýká dále úřadující
šéf technických služeb s tím, že
kvalitu přírodních koupališť sleduje Krajská hygienická stanice
a na webu Technických služeb
města Mostu mohou lidé nalézt
odkaz na aktuální hodnocení
vod Matyldy i Benediktu. Nejen
ale sport a koupání si mohou
lidé užívat na Matyldě. Zájem
stoupá i o kempování. „O kempování je větší zájem než loni, je
to dáno počasím i tím, že kemp
je v provozu již třetí sezónu. Celkem navštívilo kemp Matyldu za
měsíce červenec a první polovinu
srpna 60 lidí,“ doplnil ještě Karel
Mutinský.
(sol)

ci a absolventi: Lucie Králová,
Eliška Kozlíková, Matěj Lipavský, Tomáš Prchal, Martin Lukáč, Marek Tischler, Samuel Paučo a Jiří Zavřel. Na výstavě bylo
k vidění až 120 kusů uměleckých
děl, z toho 9 kreseb. Nejlevnější
obraz na výstavě byl Nosorožec
od Romana Křeliny za 400 Kč.
„Nejdražší byly čtyři plátna od
Martina Lukáče ve velikosti 200
x 150 cm za 120 000 Kč, což je
důsledek toho, že si umělec chtěl
obrazy odvézt domů,“ uvedla organizátorka akce Šárka Čepeláková. Celkem se prodalo 19 obrazů. Vydražená částka šla v plné
výši rovnou do ruky výtvarníků.
Nejdražší obraz prodal Matěj Lipavský za 11 000 Kč. Nejlevnější
Doris Tesárková Oplová za 500
Kč. „Největší ‚boj‘ byl o obraz od
Doris Tesárkové Oplové s názvem
Pod kůží země, který se začal
dražit na částce 4 200 Kč a prodal
se za 7 500 Kč,“ prozradila dále
Šárka Čepeláková.
Akci podpořilo finančně částkou 30 tisíc korun město Most
a rovněž i Vršanská uhelná.
„Chtěl bych poděkovat Šárce Čepelákové za tuto již tradiční akci,
kde je možné potkat se známými

ký primátor Jan Paparega, který
mimo jiné přiznal, že s výtvarným uměním mnoho společného nemá, ačkoliv se jím rád
pokochá. „Kreslit moc neumím
a ještě ke všemu kreslím miniatury. To jsou dvě věci, které se
nedají spojit,“ komentoval svůj
vztah k výtvarnému umění první muž města. K pravidelným

„Mě fascinovala příroda a také
jsem si udělala výlet do vedlejšího Litvínova. Byla jsem tam
naprosto nadšená z fabrik. A to
jsem se snažila promítnout na
plátno,“ prozradila například
Doris Tesárková Oplová, která
pochází z Plzně. Roman Křelina pak tvořil své oblíbené zvířecí motivy. „Já jsem zaměřen

na barevná zvířata. Loni to byli
krávy a kohouti… Letos to jsou
zase chameleoni. Myslím, že to
tu bylo i letos opět fajn,“ komentoval Roman Křelina.

Malování obohatila
hudba i houpací sítě
Letošní ročník malířského
sympozia zpestřily doprovodné
programy. Hudební doprovod
se nacházel v ateliéru, kterému
se mezi umělci říká hangár.
První část měl na starost Tomáš
Sejkora – kytara, zpěv a druhou
část František Szilvási – kytara
a Karolína Plášilová – zpěv.
Anežka Hradečná přivezla
ukázat projekt Houpací sociální sítě, které spojují oživování (nejen) veřejného prostoru
s terapeutickou činností s lidmi z okraje společnosti. Pletaři
z vyčleněných skupin pletou
houpací sítě a ty pak vybízí
k odpočinku každého kolemjdoucího. „V rámci projektu
propagujeme lelkování,“ říká autorka Jitka Marelová. S kolegyní
Anežkou Hradečnou cestují po
Česku a učí plést houpací sítě širokou veřejnost. Více informací
na www.lelkuje.me.
Dominika Prokopová a Adéla Kostkanová připravily konstrukci, která byla „MOST“.
Symbolicky spojila oba výstavní
prostory. „Hromada věcí, která vedle ležela, byla také Most
– byly to věci nalezené v tomto
městě. Bylo možné z nich společnými silami vytvořit jeden
jediný… spojit to, z čeho tu tvořili umělci celý týden a z čeho se
zároveň tohle město skládá,“ doplnily tvůrkyně.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček potvrdil, že
malířské sympozium má v Mostě mnoho příznivců a že těžaři
budou takovéto kvalitní akce podporovat i nadále. Na snímku také
organizátorka sympozia Šárka Čepeláková (vpravo).

Na sídliště Výsluní přivezou
skoro sedm set nových stromů
MOST – Sídliště Výsluní čeká obnova zeleně. Vysází se tu na šest set
devadesát nových dřevin. Stovky starých a nemocných stromů se
pokácí. Zmizet by tak mělo 232 solitérů a 129 m2 keřových porostů.
Nové stromy se budou sázet už v dostatečné vzdálenosti od domů.
Město se tak vyhne stížnostem obyvatel, kterým nedávno čelilo na
Liščím Vrchu.
Poté, co má město za sebou
revitalizaci zeleně včetně výsadby nových stromů na Liščím
Vrchu, bude se už za pár měsíců
zazeleňovat i sídliště Výsluní.
Radní už schválili vyhlášení veřejné zakázky. Akci pokryje ze
sedmdesáti pěti procent dotace.
„Sídliště Výsluní čeká to samé, co
sedmistovky. Nechali jsme provést
inventarizaci dřevin na několika
mosteckých sídlištích, včetně Liščího Vrchu, Výsluní, Skřivánčího
vrchu a dalších. Vše posoudila odborná firma a zpracovala se pro-

jektová dokumentace. V současné
době čekáme na schválení Státním fondem životního prostředí,“
informoval šéf odboru životního
prostředí mosteckého magistrátu Vladimír Pátek. Inventarizace
zahrnuje každý jednotlivý strom
v dané oblasti včetně návrhu na
jeho ošetření či případné vykácení. Lidé si tak mohou zjistit,
jak bude ošetřen ten který strom
v jejich bydlišti, a to na www.
stromypodkontrolou.cz. Ošetřeno bude celkem 997 stromů
a 378 m2 keřových porostů.

Výsluní čeká výsadba několika stovek nových vzrostlých
dřevin. Dvě stě třicet dva kusů
dřevin se jich ale bude muset
odtud vykácet. „Některé stromy
jsou ve věku a ve stavu, který jim
neumožňuje, aby se dál vyvíjely.
Ty se proto pokácí a vysadí se
tu zhruba 690 nových stromů.
Na Liščím Vrchu to bylo méně,
něco kolem čtyř set,“ mapuje šéf
životního odboru. Při výsadbě
stromů bude ale město opatrnější než na Liščím Vrchu. „Dřeviny v blízkosti domů vysadíme
nízké, maximálně do vzrůstu tří
metrů, abychom se vyhnuli problémům a stížnostem lidí, že by
jim stromy měly stínit a podobně. Dodržíme navíc vzdálenost
tři metry od budov. V prostorách
mezi domy se pak vysází statné

stromy, jako jsou duby, buky,
platany a další,“ vyjmenoval
dále Vladimír Pátek. Podle jeho
slov se počítá i na Výsluní se
sakurami. S těmi byl problém
v sedmistovkách, jinde zase
nově vysazené stromy poničili
vandalové. „V sedmistovkách se
situace už uklidnila,“ ujistil vedoucí odboru. S pracemi by se
mělo začít už v měsíci říjnu. Aby
totiž město mohlo na projekt
čerpat dotace, musí vše stihnout
zrealizovat do konce roku. „Někdy začátkem září bychom měli
mít stanovisko ze státního fondu.
Během října, listopadu i prosince
by se pak měly stromy sázet, kácet i prořezávat a jinak ošetřovat.
To ještě není půda promrzlá. Vše
ale musí být hotovo do 31. 12.,“
potvrzuje Vladimír Pátek. (sol)
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Pomáhat a
chrá

nit

Hledáme nové
kolegy

Lidé začali diskusi s vedením autodromu zostra. Pak se ale
začali překřikovat navzájem a celá akce skončila nezdarem.

Původně snaha o dialog,
nakonec křik a nadávky
MOST – Ke společnému jednání kvůli stížnostem na hluk pozvalo
minulý týden vedení mosteckého autodromu soušské občany. Ti
dorazili v hojném počtu do administrativní budovy na polygonu.
Přítomno bylo i vedení mostecké radnice. Diskuse stovky obyvatel
se ale už po pár minutách strhla v neřízené slovní útoky a místo konstruktivní debaty skončila celá akce fiaskem.
Ani tropické teploty neodradily desítky obyvatel Souše
a okolí, aby mnohdy i pěšky
dorazily na společné jednání do
areálu autodromu.
Hlavním tématem jednání
měl být provoz na závodním
okruhu a také hluk, na nějž si
místní lidé už delší dobu intenzivně stěžují. Jednání s obyvateli
iniciovalo vedení autodromu
v dobré víře. „Udělali jsme vstřícný krok a zorganizovali společné
setkání, abychom si tu vyříkali
vaše námitky a stížnosti k provozu a hluku na autodromu. Na
základě vašich podnětů bychom
situaci analyzovali a vyhodnotili
a navrhli nějaké schůdné řešení
pro obě strany,“ snažil se vysvětlit
občanům při vyhrocené diskusi
předseda představenstva akciové společnosti AUTODROM
MOST Jiří Zajíček. Lidé ale spustili na adresu autodromu ostrou
sprchu kritiky. Oháněli se argumenty týkající se měření hluku,
ptali se proč nezavede společ-

nost lepší protihluková opatření
a především neomezí zásadně
provoz na závodním okruhu.
Vedení autodromu se však ke
slovu příliš nedostalo. Jakmile
totiž vyrukovalo se svými protiargumenty, obyvatelé se nechali
unést emocemi a křičeli jeden
přes druhého. Společná debata
se tak strhla v neřízenou hádku
a obviňování. Lidé se překřikovali a vzduchem začala létat i ostřejší slova a vulgarismy. Celé setkání skončilo totálním fiaskem.
Generální ředitel autodromu Jiří
Volovecký se snažil předložit výsledek měření hluku okresní hygickou stanicí, ale záhy byl rovněž umlčen. Hodnotám se lidé
vysmáli s tím, že mají své měření
s mnohem vyššími parametry,
ale to nepředložili.
Na setkání nechyběli ani zástupci města Mostu. Přítomen
byl tajemník Jiří Mysík, vedoucí
odboru životního prostředí Vladimír Pátek, úředníci z dopravního odboru včetně šéfa odbo-

ru správních činností Jaroslava
Mareše a nechyběl ani primátor
Jan Paparega a jeho náměstek
Marek Hrvol. Primátor, který
již dříve s vedením autodromu
o omezení provozu jednal, vyzval občany, aby si nejprve lidé
mezi sebou zvolili své zástupce
a poté přislíbil, že dojde na nové
jednání. „Je nutné řešit věc konstruktivně a ne v tomto duchu.
Lidé by si měli zvolit své zástupce
a teprve poté můžeme zasednout
společně k jednacímu stolu,“ komentoval situaci Jan Paparega.
Primátor jednal o možnostech omezení provozu autodromu již 28. července s předsedou
představenstva AUTODROM
MOST a.s. Josefem Zajíčkem
a generálním ředitelem autodromu Jiřím Voloveckým. Výsledkem bylo omezení provozu
na závodní dráze, a to tak, že
krom dvou dnů v týdnu by měl
být provoz ukončen vždy do
18 hodin. V úterý a ve čtvrtek
chce společnost AUTODROM
MOST a.s. provoz zachovat až
do 20 hodin. „Naše společné
jednání zatím považuji za prozatímní. Budeme se snažit i nadále
prosazovat zkrácení provozu na
dráze i ve dny úterý a čtvrtek,“
dodal primátor.
(sol)

Hospic pořídí díky
těžařům nová lůžka
MOST – Hospic v Mostě pořídí nová polohovací lůžka a pokryje částečně i provozní náklady zařízení. Vše díky daru od těžařské společnosti Vršanská uhelná a to ve výši 136 tisíc korun.
Aktuálně má hospic plně
obsazená všechna lůžka. Jedná
se o 17 lůžek. „Lůžková kapacita hospice je 17 lůžek, což je
dostačující. Za dobu deseti let
fungování hospice je využití lůžek 97%. Náklady na celoroční
provoz hospice se pak pohybují
kolem dvanácti milionů korun,“
informovala ředitelka obecně
prospěšné společnosti Hospic
v Mostě Blanka Števicová.
Neziskové organizace, tedy
i Hospic v Mostě, přesto, že
suplují služby, které nedokáže
zajistit stát, mají každoročně
velké problémy zajistit dostatek
finančních prostředků k tomu,
aby mohly poskytovat služby
na úrovni 21. století. Legislativně totiž není stále financování
hospiců dořešeno. Úhrada ze
zdravotního pojištění pokryje
sotva polovinu nákladů spojených s péčí o umírajícího.

Během posledních čtyř let
také stále klesají výše dotací.
„Bez empatických dárců, dotací a grantů bychom nemohli
poskytovat péči všem, kteří ji
potřebují,“ podotýká ředitelka
hospice a upřesňuje: „Hospic
vždy potřebuje nejvíce financí
na provozní náklady, tedy na
léky, pleny, ošetřující materiál,
údržbu, energie, nebezpečný odpad, ekonomické služby, dopravu, stravu, praní prádla a další. “ Každoročně musí Hospic
v Mostě opatřit
dotacemi
a dary k pěti milionům korun,
aby mohl poskytovat zdravotní
a sociální služby všem, kteří
o ně požádají. Díky sponzorům
tak může hospic, jakožto ojedinělé zařízení tohoto typu v severních Čechách, poskytovat
lůžkovou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným lidem,
kteří se nacházejí v terminální

V roce 2014 se Hospic v Mostě postaral o 151 klientů, což je
o 10 více než v roce 2013; z toho bylo 82 žen a 70 mužů. Průměrný věk byl 72 roky, průměrná ošetřovací doba 34 dnů. Nejvíce
pacientů bylo z Mostu (66), následuje Litvínov (11) a Teplice
(11), poté Chomutov (9) a Bílina (6) a mnoho dalších pacientů
z jiných obcí i mimo náš kraj.

fázi onemocnění. V současné
době podpořila mostecký hospic těžařská společnost Vršanská uhelná, a to částkou136 tisíc
korun. „Peníze Vršanské uhelné
využijeme nejen na úhradu
zdravotnického materiálu, ale
také na zakoupení tří skládacích
Hospic v Mostě, který byl
založen 7. dubna roku 2000,
poskytuje také služby sociální – odlehčovací na nezbytně dlouhou dobu k odpočinku těch, kteří pečují o své
blízké v domácím prostředí.
„Dále poskytujeme sociální poradenství a půjčování
kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, toaletní židle,
postele elektricky ovládané,
chodítka a další,“ vyjmenovala dále ředitelka mosteckého hospice.
polohovacích lůžek,“ prozradila Blanka Števicová a dodala:
„Touto cestou děkuji všem, kteří
nám finančně pomáhají pomáhat těm nejpotřebnějším. Velkou
zásluhu na péči o nevyléčitelně
nemocné klienty mají zdravotničtí a ostatní zaměstnanci hospice. Velmi si vážím práce všech
mosteckých hospicáků a přeji
jim mnoho sil do dalších let.“
(sol)
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V Mostě rekonstruovali
„centrální mozek vodstva“
MOSTECKO – Nové a moderní pracoviště, které slouží pro monitoring zásobování obyvatel a zároveň sledování systému odvádění
odpadní vod, má v současné době společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V předchozích měsících totiž rekonstruovala
svůj vodárenský dispečink v Mostě.

V Mostě hynou letničky,
nepomohla ani zálivka
MOST – Rozpálenému městu a
zdejší zeleni v parných dnech
ulevovali pracovníci Technických služeb města Mostu kropením a zaléváním. Přesto ani tato
opatření nezachránila květinovou výzdobu. Řada letniček byla
totiž vlivem veder poškozena.
„Kropením ulic jsme alespoň
krátkodobě snižovali působení
veder v místech s větším pohybem chodců, tedy v centru
města a u Kahanu. Působení
tohoto kropení bylo jenom dočasné, ale v místech s nedostatkem stínu v tropických vedrech
na chvíli ulevilo,“ říká pověřený ředitel Technických služeb
města Mostu Karel Mutinský.
Technické služby nejen kropily ulice, ale pravidelně zalévaly mladé stromky a květiny.
I přesto desítky z nich tropická
vedra poškodila. „Denně jsme
zalévali výsadby letniček, ale
i tak zde máme určité procento
úhynu. I když vybíráme druhy
vhodné do městských podmínek,
tak toto extrémní počasí nám
poškodilo gazánie a salvie, které tvoří necelých deset procent
výsadeb,“ připustil dále Karel

Mutinský a dodal: „Zalévali
jsme také všechny mladší výsadby stromů a keřů.“ Škody, jaké
bude mít letošní vedro na svědomí, ale zatím nejsou sečteny.
„Zda dojde k úhynu a v jakém
množství, budeme moci vyhodnotit až v delším časovém odstupu. Máme na zálivkách rostlin
nasazenou velkou a malou kropičku zeleně a vypomáhá i kropicí vůz úseku čistoty města,“
tvrdí Karel Mutinský.
Na druhé straně problémy
s vysokou trávou, které byly na
začátku léta, kvůli velkému suchu řešit technické služby zatím
nemusely. Pracovníci technických služeb však nezaháleli a věnovali se namísto toho ošetřování a starosti o zeleň ve městě.
„Místo sekání trávy jsme nasadili
pracovníky na ošetřování keřů,
vyžnutí některých zarostlých
pozemků a další práce, na které
v sezóně nezbývá tolik času. Část
lidí také čerpá dovolenou. Pokud
by sucho trvalo, posílili bychom
také výchovné probírky a tvarování porostů na Šibeníku, popřípadě na Hrabáku,“ doplnil ještě
ředitel technických služeb. (sol)

Vodárenský dispečink se
nachází v budově závodu už
čtyřicet let. Stavební úpravy i obměna technologií byly
proto zapotřebí. Rekonstrukce
sestávala ze dvou částí. Stavební a technologické, při které
došlo k instalaci nových zobrazovacích systémů a výměně
dispečerských počítačů. „Nově
nainstalovaná technologie nabízí vyšší kvalitu zobrazení a tím
vyšší přehlednost pro dispečera. Nově zabudovaná panelová
projekce na zdi umožňuje dispečerům sledování ve vyšším rozlišení, střídání pohledu do dálky a blízka a v neposlední řadě
možnost kolektivního náhledu
při řešení problému,“ informoval
o změnách k lepšímu vedoucí
oblastního dispečinku v Mostě
Pavel Dolejší. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK)
provozují vodohospodářskou
infrastrukturu od Klášterce
nad Ohří po Turnov. Na tento
systém dohlíží tři dispečerská
pracoviště. Jsou v Mostě, Ústí
nad Labem a v Liberci. „Máme
dvě pracoviště. Pracuje se zde
v nepřetržitém provozu. Během
denní směny jsou tu dva zaměstnanci. Jeden má na starosti distribuci vody a druhý poruchovou
službu. Noční směny a provoz
o víkendech a svátcích zajišťuje
jeden zaměstnanec,“ mapuje Pa-

vel Dolejší s tím, že dříve se lidé,
pokud chtěli oznámit poruchu,
dovolali přímo na dispečink.

úpravnách vody. „I tuto cestu
vody dispečeři na obrazovkách
vidí,“ říká dále Iveta Kardianová. Voda odebraná z nádrže Přísečnice se upravuje na úpravně
vody Hradiště u Klášterce nad
Ohří a z této vody je zásobena
oblast od Klášterce po Chomutov a dále pokračuje její tranzit

ním z hlavních zdrojů pro město Teplice a na své trase zásobuje oblast horního Litvínova VI,
Meziboří, Lom, Loučnou, Osek,
Střelnou, Hudcov až do Teplic.
Teplice tedy mají vodu z Flájské
přehrady i z nádrže Přísečnice.
Co se týče dalších částí Litvínova, zde je pro obyvatele zdrojem

Pavel Dolejší představil nový vodárenský
dispečink, který centrálním mozkem pro sledování
zásobování obyvatel a zároveň sledování
funkčnosti systému odvádění odpadních vod.
„To se ukázalo jako neefektivní a problematické. Dispečerovi
sem totiž kvůli poruše volaly desítky lidí a dispečer tak neměl čas
na práci. Postupně se ale zřídilo
24hodinové call centrum, kam
mohou lidé nahlásit problém
a odtud se poruchy rozdělí podle situace buď do Mostu, Ústí
nebo Liberce apod.,“ vysvětlil
k modernizaci pracoviště Pavel
Dolejší.
Mostecký dispečink má pod
kontrolou vodohospodářská zařízení okresů Most, Chomutov,
Louny, Teplice. Monitoruje celkem 450 objektů. „Zásobování
pitnou vodou je sledováno již od
samotných zdrojů, povrchových
nádrží Přísečnice a Fláje a dále
ze zdrojů Kamenička, Křímov,
Jirkov a Bílý potok,“ informovala
tisková mluvčí společnosti Iveta
Kardianová.

Mostečané točí
vodu z Přísečnice
Jako hlavní zdroj surové vody
slouží povrchové nádrže v Krušných horách. Voda z těchto
přehrad se dále upravuje na

do okresů Most, Louny a Teplice. Klíčovými vodojemy pro
zásobování města Mostu, kde
končí voda z Přísečnice, jsou vodojemy Ressl a soustava vodojemů Hněvín. Odtud je dodáváno
přes 90 % potřeby pitné vody
pro město Most. Přes tranzitní
vodojem na Liščím Vrchu pak
ještě přísečnická voda pokračuje na Lounsko a do Teplic.

Vodu z Flájí pijí na
Litvínovsku a v okolí
Voda z Flájské přehrady, která
je upravována na úpravně vody
Meziboří, se do Mostu dnes již
prakticky nedostává a pokud,
tak jen v malém množství. Asi
10 % vody přitéká do Mostu
z úpravny vody v Šumné u Litvínova, která odebírá surovou
vodu z Bílého potoka. Do něj se
občas přepouští i voda z Flájí.
Tato voda se v Hněvínských vodojemech míchá s vodou z Přísečnice a v Mostě je touto směsí
zásobován pouze střed města,
stará zástavba od konečné tramvaje bloků 300 až po blok 100.
Voda z Flájí je především jed-

voda z Bílého potoka upravovaná na ÚV Šumná.

Odpadové vody
i úniky pod lepší
kontrolou
Dispečink má za úkol i sledování odpadní vody. Na projekcích jsou monitorovány čerpací
stanice a čistírny odpadních
vod bez trvalé obsluhy, kde se
sleduje chod čerpadel a hladina v jímce. Účelem tohoto monitoringu je zamezit přetékání
odpadových vod do přírodních
toků. V případě, že dojde k mimořádné události, přívalovým
dešťům, srážkám, je na místo
vysílán zaměstnanec údržby.
Kromě úniků vody při haváriích, které se snadno projevují
navenek a dají o sobě samy vědět, dokáže dispečerský systém
také odhalovat nově vznikající
skryté úniky vody, pomocí monitoringu průtokových poměrů
zejména v nočních hodinách.
„Tím se daří také snižovat ztrátovost vody a zvyšovat efektivitu
a ekonomiku provozu,“ uvedla
mluvčí Kardianová.
(sol)

Nedostatek vody kvůli
vedrům na severu nehrozí
MOSTECKO - Úbytek vody v prameništích pod Krušnými horami podle vodohospodářů i přes vedra a sucha, která panovala, nehrozil.
„U našich lokálních pramenišť není situace až tak dramatická jako jinde v republice.
Problém byl pouze v Českém
Jiřetíně, a to již před pár týdny.
Situaci samozřejmě ovlivňuje
sucho, kdy vydatnost lokálního
prameniště je mnohem nižší
než standardně. Další faktor,
který situaci ovlivňuje, je, že je
období prázdnin, a tím i větší
nápor na odběr vody,“ uvedla
mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Iveta Kardianová. Podle ní byl
nejkritičtějším rokem, kdy nastaly problémy se zásobováním
vody, rok 2003. Tehdy u nás

panovala extremní sucha. Fláje byly na své nejnižší hladině.
„Letos jsou prameniště v klidu
a zatím vydatná. Pokryjí veškerou spotřebu,“ ubezpečila dále
mluvčí společnosti.
Z hlediska pramenišť je i Ústecký kraj bez problémů. „Co
se týče koncových spotřebitelů,
kteří jsou napojeni na veřejný
vodovod, ti žádné nedostatky
a poklesy vody nezaznamenají,“ vysvětluje Iveta Kardianová
s tím, že problémy z lokálních
pramenišť se řeší zavážením
tamních vodojemů cisternami
s vodou. Hladinu vodojemu
přitom právě vodárenský dis-

pečink bedlivě sleduje. „Obrovská výhoda lokality Mostecka,
Chomutovska, Žatecka i Lounska je v tom, že jsme zásobováni
z velkých nádrží. Podíl malých
zdrojů, kde nejčastěji dochází
k výpadkům z důvodu sucha, je
tak minimální,“ upozornila dále
mluvčí společnosti. Navíc je tu
i výhoda horského pásu, který
vodu zadržuje. Její kvalita je navíc jedna z nejlepších. „Je tu nejkvalitnější voda v celé republice.
Povrchová voda je jak flájská,
tak z Přísečnice. Kvalitní vodu
máme ale i v Jizerských horách
na Liberecku. V těchto oblastech
nezaznamenáváme ani výkyvy,
stejně tak ani problémy s kvalitou vody,“ dodala ještě Iveta
Kardianová.
(sol)
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Fláje nabízí mimořádnou podívanou
FLÁJE – Během letošního léta mají turisté v Krušných horách mimořádnou příležitost prohlédnout si část zatopené obce Fláje. Povodí
Ohře totiž odpouští přehradu kvůli plánovaným opravám a připravilo tak návštěvníkům přehrady atraktivní podívanou.
Plánované vypouštění přehrady Fláje začalo už 1. července. Do konce prázdnin by
nádrž měla klesnout o sedm
metrů. Hladina se začala řízeně snižovat ve středu 1. července 2015 z cca 736,09 m n. m. na
potřebnou kótu 729,00 m n. m.
„Z flájské nádrže jsou odpouštěny průtoky v rozmezí 1,0 – 2,0
m3/s tak, aby s přihlédnutím na
odtokové poměry v podpovodí
nedocházelo k dosažení prvního
stupně povodňové aktivity , tedy
3,2 m3/s v profilu limnigrafu
Český Jiřetín. Na Vodním díle
Fláje bude od 1. září 2015 probíhat akce ‚Sanace abrazních
srubů na návětrných březích zátopy vodního díla‘. Podle předpokladu budou práce probíhat
až do zimy. V následujícím roce
se budou práce dokončovat,“
uvedl tiskový mluvčí společnosti Povodí Ohře Jan Svejkovský. Pro turisty znamená tato
plánovaná akce mimořádnou
příležitost pro atraktivní podívanou. „Využijte jedinečnou
možnost projít se do zaniklé
obce Fláje v místě stejnojmenné přehrady. Obec zanikla na

konci padesátých let kvůli vybudování vodního díla zásobujícího Mostecko a Teplicko
pitnou vodou. Za zmínku stojí
i původní dřevěný flájský kostel,
který byl před jistou zkázou ro-

zebrán a přemístěn do Českého
Jiřetína kde je dodnes k vidění.
Jako výchozí místo můžete vzít
stále existující flájskou hájovnu.
Najdete ji dva kilometry po asfaltce od parkoviště u přehrady
směrem na Moldavu a Dlouhou
Louku. Odtud se vydáte pěšky
z kopce do údolíčka přehrady. Po šesti stech metrech jste
na místě. Uvítá vás obnovená

socha sv. Jana Nepomuckého,
zbytky domů se sklepy a poškozený most přes potok. Atmosféra
toho místa vás jistě osloví. Využijte možnosti během příštích
šesti měsíců, potom se hladina
na další léta opět zdvihne,“ zve
odborník na turisticky atraktivní místa v Krušných horách,
provozovatel Offroad safari
Martin Bareš.
(pur)

Plánované vypouštění přehrady Fláje začalo
už 1. července. Do konce prázdnin by nádrž
měla klesnout o sedm metrů.

Sucho trápí celý kraj, hlavně ale lidi z hor
LITVÍNOVSKO – Sucho a horské letní počasí uplynulých týdnů donutily lidi z hor šetřit vodou. V horských obcích, v Klínech, Hoře Svaté Kateřiny, Českém Jiřetíně, Nové Vsi v Horách i Brandově zavedli
úsporná opatření, a někde dokonce vodu museli vozit v cisternách.
Podle Povodí Ohře z kohoutků ve městech voda poteče. V nádržích
přehrad jí je dost.
Přechodné ochlazení a víkendový déšť podle meteorologů
hydrologické sucho nijak neovlivní. Na normální situaci
si ještě počkáme, zřejmě až
do podzimních dešťů. Nejvíce
zatím pocítili sucho obyvatelé horských obcí. V horách je
vydáno nařízení o šetření s vodou, nesmí se mýt auta, zalévat zahrady a dopouštět voda
do bazénů. „V Českém Jiřetíně
už několik dnů dovážíme vodu
v cisternách,“ potvrdila starostka obce Věra Ličková. Podobná
situace je také v Brandově. Nejlépe je na tom Nová Ves v Ho-

rách. „Zatím to jde. Ve studních
je málo vody, ale na běžnou spotřebu v úsporném režimu to zatím stačí. Hasiči ale vodu musí
čerpat z potoka,“ uvedl starosta
David Kádner.
Sucho, které nyní panuje nejen na území ve správě státního
podniku Povodí Ohře, je na
řadě lokalit největším suchem
za posledních 20 let. „I v tomto
období jsou však vodní nádrže
schopné plnit své účely. Nejen
vodárenské nádrže, ale i ty ostatní, které má ve správě Povodí
Ohře, jsou v současnosti dostatečně naplněné vodou a jsou

připraveny plnit svou roli v takto
náročných podmínkách,“ potvrdil mluvčí společnosti Jan Svejkovský. V některých lokalitách
bylo v poslední době největší
sucho v roce 2003, například na
nádržích Stanovice, Fláje a Přísečnice. „Celkově se však dá říci,
že je nyní na našem území největší sucho za posledních 20 let.
Řečí čísel, červencový průměrný
průtok na Ohři v Drahovicích
je 13,7 m3/s, stávající průtok je
cca 5 m3/s. Průtok v Ohři tedy
dosahuje pouze 36 % svého
dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Když odhlédneme
od vodních nádrží a budeme se
držet pouze vodních toků, vydávají vodoprávní úřady zákazy
odběrů povrchové vody většinou
na podnět Povodí Ohře,“ doplnil Jan Svejkovský. V současné době je zákaz odběru vody

v povodí Ohře už na téměř šedesáti potocích. Mimo jiné na
Vtelenském a Divokém potoce.
„Dodržování zákazů se po dobu
jejich platnosti průběžně kontroluje,“ uzavřel mluvčí Povodí
Ohře.
Se suchem souvisí také
enormní nebezpečí požárů. Ústecký kraj proto vyhlásil dobu
zvýšeného nebezpečí požárů,
po kterou se například nesmí
spalovat hořlavé látky na volném prostranství, na místech se
suchým porostem, v lesích a ve
vzdálenosti menší než 50 m od
okraje lesa kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřený oheň
a odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat v místech mimo souvislou městskou
a obecní zástavbu zábavnou
pyrotechniku a jiné obdobné
výrobky.
(pur)

Ticho v jeho
hlavě
Úmorné vedro prostupovalo
celým jeho tělem. Pot mu tekl do
očí. Bál se ho ale utřít. Nemůže
udělat ani jediný pohyb, kterým
by na sebe přilákal pozornost.
Věděl, že ho pozorují. Bedlivě
střeží každičké jeho hnutí. Seděl strnule, polední
slunce mu pražilo
do hlavy. Cítil, jak
se mu svírá žaludek a nevolnost
postupuje směrem
k hrdlu. Svět kolem
něj se rozhoupal.
Hlava ho úporně
bolela. Nějaká cizí
žena se u něj zastavila a soucitným
hlasem se zeptala,
jestli je v pořádku.
Měl na ni zlost.
Nechtěl jí odpovídat, ale ta žena
se starala dál. Musel promluvit. Tichým hlasem řekl, že nic
nepotřebuje. Stočil oči na ženu
a vložil do toho pohledu všechnu svou zlost, aby ji odradil od
dalších otázek. Konečně odešla.
Uvědomil si, že už ho nikdo nehlídá. Alespoň k něčemu ta ženská byla. Kvůli ní o něj ztratili
zájem. Oddechl si, zvedl se a odplížil do stínu. Nikdo si ho nevšímal. S úlevou se opřel o trochu chladnější zeď. Zavřel oči.
V hlavě se mu okamžitě roztočil
film vzpomínek. Věčně opilá
máma křičela na jeho staršího
bratra. Byl ještě příliš malý, aby
chápal, o co jde, ale příliš starý, aby si to navždy pamatoval.
Rány, které dopadaly bratrovi na
hlavu i záda. Jeho pláč a chabé
pokusy o obranu. Zničili jí život.
Haranti, o které nestála. Jednou
je zabije. Opakovala to stále, až
tomu oba uvěřili. Jsou k ničemu. Nikdo je nechce, nikdo o ně
nestojí. Jen čekali, kdy umřou.
Kdy to matka udělá. Když spolu sedávali dlouho do noci sami
doma a čekali, až se máma vrátí z hospody, povídali si o tom,
jaké to asi bude. Starší bratr
měl fantazii a uměl si představit hned několik způsobů smrti.
Žádný z nich za nic nestál. Tak
se s bratrem rozhodli, že už dál
nebudou čekat. Nebudou čekat,
až je máma jednou zabije. Na
dvoře starého domu, kde s matkou bydleli, byla studna. Bratr ho
k ní odvedl a řekl, ať skočí. Utopí se a bude to. Poslechl ho, jako
vždy. Voda byla ledová a měla
zvláštní tmavou barvu. Mlátil
kolem sebe rukama i nohama.
Voda se mu dostala do úst. Měla
odpornou chuť. Stále se mu dařilo držet se na hladině. Slyšel
křik tam nahoře, pak se někdo
naklonil do studny. Další křik.
Už nic nevnímal. Byl vyčerpaný.
Nemohl. Přestal se snažit a voda
se nad ním zavřela. Poslední, co
cítil, byly něčí silné ruce, které
ho táhly zpět na hladinu. Probral se v nemocnici. Všichni na
něj byli hodní, usmívali se na
něj a hladili ho. Máma ani bratr
za ním nepřišli a on se nezeptal.
Teprve mnohem později se dozvěděl, že je bratr mrtvý. Skočil z mostu přímo pod jedoucí
vlak. Matka skončila v léčebně.
Nikdy už se s ní neviděl. Když ji
z léčebny pustili, pila dál a brala
drogy ještě pár let, než také zemřela. Zůstal sám. Vlastně ne.
Od toho okamžiku, kdy se nad
ním zavřela voda ve studni a on
nemohl dýchat, tu byli s ním.
Neustále cítil jejich přítomnost.
Pozorovali ho a někdy k němu
také mluvili. Doktor říkal, že
je to následek tonutí. Mozek se
neokysličoval příliš dlouho a on
má nyní časté halucinace. Jako
dítě nechal doktory, ať si říkají,
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co chtějí. Když byl dospělý, tak
k nim přestal chodit. Nikoho
neposlouchal, jen ty hlasy. Říkaly mu, co má dělat. Radily mu,
aby nejedl, a tak téměř zkolaboval vyčerpáním. Říkaly mu, aby
se nehýbal, a tak v lednových
mrazech
málem
umrzl uprostřed
města. Poslechl je
ve všem. Slyšel je
i teď, na rozpáleném náměstí, kde
si dovolil chvíli
úlevy. Říkaly mu, ať
nemyslí na dětství.
Na matku, která ho
nechtěla, a na bratra, který se sám zabil, ale jeho nechal
v tom mizerném
životě. V mysli mu
opět probleskla tvář ženy, která
se o něj zajímala. Zabij ji, zabij ji, zabij. V hlavě mu hřměly
hlasy stále hlasitěji. Rozhlédl se.
Už ji nikde neviděl. Pak si ale
všiml na druhé straně náměstí
červené halenky. Takovou měla
ta žena. Rychle se sebral a vydal
se za ní. Zabij, zabij. Věděl, že to
musí udělat. Jinak nezmlknou.
Hlava mu třeštila čím dál víc.
Bolest někdy ustoupila, když
udělal, co hlasy chtěly. Uškrť ji.
Tak, jako matka škrtila koťata
a říkala přitom jemu i bratrovi, že to s nimi jednou skončí
stejně. Svíral dlaně. Konečně
ji dohnal. Starší žena se na něj
usmála. Zeptala se, jestli je mu
už lépe. Byla tak milá jako sestry tenkrát v nemocnici, když
se probral ze své smrti. Zabij ji,
zabij. Udělal krok zpět. Napadlo
ho, že není správné někoho zabít. Ta žena je hodná. Určitě by
neuškrtila jediné kotě. Neudělá
to. Neposlechne. Věděl, co bude
následovat. Už takhle několikrát
hlasy neposlechl. Když mu poroučely, aby někoho zabil. Pak
mu bylo vždy strašně zle. I tentokrát, když se otočil a dal se na
útěk. V hlavě mu explodoval
granát. Strašná bolest, kolem něj
se roztočil svět. Potácel se pryč,
jako opilý. Chtělo se mu křičet
bolestí. Drtil si hlavy v dlaních,
jako ve svěráku. Dopotácel se
na ubytovnu, kde žil. Vrátný se
za ním s nesouhlasem podíval.
Takový mladý kluk a místo,
aby dělal, tak chlastá. Prý je to
blázen. Má papíry na hlavu,
ale k doktorovi nechodí. Práce
je na hlavu nejlepší lék. Děda
vzal telefon a vytočil správce
ubytovny. Musí nahlásit, že se
ten kluk zase vrátil opilý. Na
ubytovně alkohol nestrpěli. Ani
bláznům. Vrátný už neviděl, jak
se zhroutil k zemi hned, jak se
za ním zavřely dveře. Ta bolest
byla nesnesitelná. Hlasy hřměly
tak, že jim ani nerozuměl. Klekl
si a začal odříkávat sliby. Opravdu, opravdu příště poslechne.
Už nebude odporovat. Až mu
nakážou, že má zabít, udělá to.
Vrátný se vydal za ním. Nebude tu opilce tolerovat. Třeba ho
vyhodí z ubytovny, když si na
něj bude stěžovat. O jednoho
blázna míň. Otevřel dveře bez
klepání a vešel do místnosti,
kde žil ten kluk. Klečel na zemi
a drmolil si pro sebe něco nesrozumitelného. Odkašlal si, aby na
sebe upozornil. Chtěl být přísný.
Mladík se na něj otočil a zíral na
něj krvavýma očima. Napadlo
ho, že teda přebral skutečně
řádně. Když se mladík vymrštil
ze země a chytil ho za krk, nestačil se bránit. Blázen ho svíral
železnou silou. Děda dodýchal
během krátké chvíle. Najednou
bylo ticho. Hluboké ticho kolem
i v jeho hlavě.
(pur)
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z Rady města Litvínova
V čele odboru žena
Počítačoví experti Městského úřadu v Litvínově mají novou vedoucí. Do čela odboru se
postavila Lenka Holáňová. Její
předchůdce se na postu příliš
dlouho neohřál a odešel ještě ve
zkušební době. Lenka Holáňová
zná problematiku počítačové
sítě na litvínovské radnici skrz
naskrz. Dlouhé roky totiž v odboru pracovala. Úplnou přihlášku a úplné doklady podle
zákona o úřednících územních
samosprávných celků předložili
3 uchazeči.

Škola opraví
chodbu
Rada města Litvínova schválila ZŠ Litvínov-Hamr převod
190 tis. Kč z rezervního fondu
do fondu investic. Škola ze svého investičního fondu uhradí
opravu havarijního stavu podlahy na chodbě v 1. patře budovy
s odhadem nákladů cca 380 tis.
Kč. Dodavatel vzejde z vyhlášené veřejné zakázky.

Sklípek hledá
nájemce
Štěstí nemá Litvínov na nájemce Radničního sklípku.
Jedná se o historickou budovu,
bývalou městskou radnici. Takový prostor, který se nachází

pod jednou střechou s městskou
galerií, by si zasloužil restauraci
s kvalitními službami. Zatím ale
město hledá marně. Provozovatelé se střídají jeden za druhým.
Rada proto schválila zveřejnění
záměru pronájmu restauračních
prostor Radničního sklípku,
a to formou nabídkového řízení obálkovou metodou s tím,
že nebude stanovena minimální výše nájemného. Město také
musí řešit nezaplacené nájemné,
které po poslední nájemkyni
zůstalo.

Jak si vede
městská kasa
Plnění příjmů za 1. pololetí
2015 činí 220.956,39 tis. Kč, to je
51,99% k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů za 1. pololetí 2015 činí 205.252,77 tis. Kč,
tedy 34,16% k upravenému rozpočtu. „Hospodaření v 1. pololetí
2015 ovlivňuje vývoj daňové výtěžnosti. Daně jsou rozpočtovány
ve výši 265.400 tis. Kč, rozpočet
daní nebyl upraven rozpočtovým
opatřením a byly naplněny na
52,93 %, což představuje objem
ve výši 140.476,22 tis. Kč. Vývoj
daní ovlivní i další hospodaření
města,“ vysvětlila starostka města Kamila Bláhová.
Saldo příjmů a výdajů za
první pololetí 2015 je ve výši
15.703,62 tis. Kč.
(pur)

Nezaměstnanost oproti
předpokladům klesá
MOSTECKO – Trh práce se v červenci nezachoval podle očekávání a nezaměstnanost mimořádně klesla. Ubyli evidovaní
uchazeči o práci v Ústeckém kraji a přibyla volná pracovní místa.
A to vše navzdory předpokladu,
že se lidem v červenci nebude
chtít pracovat.
V červenci celkový počet
uchazečů o zaměstnání klesl
na 53 411 osob, počet hlášených volných pracovních míst
mírně vzrostl na 5 525 a podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let
klesl na stávajících 9,37 %. „Nezaměstnanost v Ústeckém kraji
tak navzdory očekávání i celorepublikovému vývoji mírně klesla.
V průběhu letních měsíců lze
očekávat pokračující stagnaci
podílu nezaměstnaných a pokles
aktivity na trhu práce, která je
způsobena především sníženým
zájmem uchazečů při hledání
nového zaměstnání v tomto ob-

zpravodajství
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dobí a také přílivem nových absolventů do evidence ÚP ke konci
a po skončení letních prázdnin,“
uvedl Jaroslav Kunc, vedoucí
zaměstnanosti Úřadu práce ČR
Krajské pobočky v Ústí nad Labem. V průběhu července bylo
nově zaevidováno 5 044 osob.
Ve srovnání s minulým měsícem
to bylo více o 708 osob. Z evidence během měsíce července
odešlo celkem 5 311 uchazečů.
Meziměsíční pokles evidovaných uchazečů byl zaznamenán
v 5 ze 7 okresů Ústeckého kraje.
To se ale netýká Mostecka, kde
byl zaznamenán nárůst na 9 219
uchazečů zaměstnání. Celkově
si Česká republika s nezaměstnaností nestojí nijak špatně. Letos v červnu měla po Německu
druhou nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států
EU, když dosáhla hranice 4,9
procenta. Vyplývá to z posledních dostupných údajů statistického úřadu Eurostat.
(pur)

V knihovně zabalí školákům učebnice
LITVÍNOV - Pokud nemůžete sehnat padnoucí obal na svou
učebnici, v knihovně vám pomohou.
Tak jako už tradičně i letos litvínovská knihovna nabízí školákům službu balení učebnic. S knihami mohou do knihovny
přicházet průběžně už v měsíci srpnu. Největší nápor je však
očekáván první týden v září, proto bude v tomto období služba
balení posílená o dobrovolníky. Cena balení se odvíjí podle formátu učebnice - formát A4 vám zabalí za 8 Kč a formát A5 za 6
Kč.
(pur)

Rekonstrukce zimního stadionu:
Musíte to přetrpět!
LITVÍNOV – Obyvatelé ulice S. K. Neumanna se musí obrnit trpělivostí. Město totiž od 8. srpna provádí rekonstrukci boční konstrukce
Zimního stadionu Ivana Hlinky. Tu provází značný hluk a prašnost.
Práce na rekonstrukci boční
stěny stadionu byly zahájeny 8.
srpna. Kolem stadionu vyrostlo
lešení. 11. srpna bylo zahájeno
otryskávání sloupů, které budou
ve finále natřeny. „Předpokládám, že celá akce potrvá zhruba
30 dní. Jedná se o rekonstrukci, která je provázena prachem
a hlukem. Přestože bude lešení
zabezpečeno plachtami, upozorňujeme především občany
z této lokality, aby v době probíhajících prací nevětrali, a to
zejména v době tryskání, které
je velmi prašné. Občanům se
předem omlouváme za narušení
klidu, žádáme je o shovívavost
a velmi děkujeme za pochopení,“
říká k renovaci boční konstrukce zimního stadionu vedoucí
odboru nakládání s majetkem
Městského úřadu Litvínov Petr
Řeháček.
Město nemohlo rekonstrukci bočních sloupů odložit na
příhodnější období. Ve velkých vedrech musí obyvatelé
z okolních domů hluk a prach

přetrpět. „Město Litvínov musí
vycházet jednak z uzavřených
smluvních závazků a také z termínů stanovených kontrolním
orgánem. V případě neusku-

tečnění nápravných opatření
v daném termínu by se vystavilo
hrozbě uzavření stadionu a možným pokutám z toho plynoucích.
Zároveň se jedná o akci, kterou
není možné zahájit ze dne na
den. Vyžadovala určitou přípravu a bohužel není možné ji dále
odsouvat. Tryskání probíhá cca

týden, nátěry by už neměly být
více obtěžující. Chápeme, že to
pro lidi z okolních domů je v letních teplotách složité, ale jedná
se opravdu o havarijní situaci.
Občanům se omlouváme za narušení jejich klidu,“ dodává Petr
Řeháček.
(pur)

Kolem stadionu vyrostlo lešení.
Rekonstruuje se zde boční stěna.

Exploze jako důkaz: Čtyřpruh je nutnost
(Dokončení ze strany 1)
O zkapacitnění komunikace
I/27 bude Bezpečnostní rada
Ústeckého kraje jednat na svém
zářijovém zasedání. Doporučení pro Bezpečnostní radu ČR je
nasnadě,“ komentoval výbuch
v Unipetrolu a následnou čtyřdenní likvidaci požáru krajský
radní a člen Bezpečnostní rady
Ústeckého kraje Martin Klika. „Oprášit by zasloužily také
komunikace na objízdných trasách. Je nutné dále apelovat na
vládu. Čtyřproudová komunikace by velmi pomohla při podobných událostech nejen záchranářům, ale také při evakuaci
zaměstnanců Unipetrolu,“ doplnila starostka Litvínova Kamila
Bláhová.
Čtyřicet dva hasičských jednotek vyjelo k požáru v areálu
podniku Unipetrol v Litvínově
13. 8. v 8. 52 hodin. Hořelo po
výbuchu na dvou místech propylénové jednotky. Byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu.
Závod byl v okolí jednoho kilometru evakuován. Hasiči požár
postupně dostali pod kontrolu,
prováděli ochlazování zařízení
a hašení dvou ohnisek. Směny
se pravidelně střídaly. Zároveň
bylo prováděno měření škodlivých látek v okolí, nic nebylo
naměřeno. Generální ředitel
Unipetrolu Marek Świtajewski
uvedl, že výše škod ještě nebyla stanovena. Obnovení plného
provozu je ale podle jeho odhadu záležitostí několika měsíců.
Kolem havárie v Unipetrolu se
okamžitě v Litvínově rozeběhla
šuškanda.

ŠUŠKANDA I.
Společnost Unipetrol si havárii zavinila vlastní nedbalostí
Záložní zdroj chlazení propylénové jednotky nebyl údajně
provozuschopný a bez řádné
údržby nemohl včas zabránit
havárii při poruše hlavního
zdroje chlazení.
Na vině havárie je prý nedbalost, chlazení propylénové jed-

notky nepošlo řádnou údržbou.
Co bylo příčinou havárie podle
oficiálního vyjádření Unipetrolu: „Unipetrol povolal interní
vyšetřovací komisi. Ta bude úzce
spolupracovat s vyšetřováním
havárie, které vede Policie ČR.

ŠUŠKANDA III.
Vedení Litvínova neinformovalo občany o havárii včas
Vedení Litvínova situaci prý
nezvládlo a neinformovalo
občany dostatečně a včas. Uni-

ti reagoval okamžitě. Problém
informovanosti obyvatel města
řešila mimořádná rada města
i zastupitelé. Rozhodnutí padlo
až po uzávěrce tohoto vydání,
vedení města ale zvažuje pořízení mobilní aplikace, která by

Přesné příčiny výbuchu nyní zjišťují experti.
Až do ukončení vyšetřování se
nebudeme vyjadřovat k podobným spekulacím. Mohu jen říci,
že údržba propylénové jednotky
probíhá standardně a příčinu
havárie nehledáme přímo v propylénové jednotce. Zdroj havárie
přišel z vodárny, protože nebyl
dostatek chladicí vody,“ uvedl
generální ředitel Unipetrolu
Marek Świtajewski.

ŠUŠKANDA II.
Zasahující hasiči neměli zajištěné nápoje
Zasahující hasiči prý neměli dostatek nápojů, vozili jim
je obyvatelé Litvínova. Tuto
informaci vyvrátil mluvčí Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje Lukáš Marvan,
když v médiích ujistil občany,
že organizační zajištění zásahu
včetně zajištění občerstvení pro
zasahující hasiče je v režii hasičského záchranného sboru a není
nutné žádné nápoje dodávat.

petrol prý také nedostatečně
komunikoval. Tuto informaci
podporuje prohlášení opozičních zastupitelů, kteří nejprve
kritizovali pomalý a chaotický
postup vedení města, ve svém
druhém prohlášení nabízeli
spolupráci a navrhovali další
opatření v případě obdobné
situace. Mimo jiné lepší vybavení městské policie, funkční městský rozhlas a mobilní
aplikaci pro občany Litvínova
a okolí, jejímž prostřednictvím
by vedení města mohlo občany varovat. Optikou faktu
první vyjádření na webových
stránkách města Litvínova bylo
zveřejněno o hodinu později,
než reagoval sousední Most.
Bezpečnostní rada města zasedala v Litvínově ve 12 hodin,
v sousedním Mostě o dvě hodiny dříve. Unipetrol zveřejnil na
webových stránkách informaci
o výbuchu více než hodinu po
události, na redakční telefonát
ale tiskový mluvčí společnos-

v podobných případech obyvatele varovala včas. Finanční
příspěvek na tuto aplikaci požaduje město od společnosti
Unipetrol. Ke zpoždění vydání
informací starostka Kamila
Bláhová uvedla: „Využili jsme
všech možností, které město má.
Web, rozhlas městské policie,
email a krizové telefonní linky.
Město je součástí integrovaného
záchranného systému, který měl
zajistit informovanost občanů.
Litvínov nebyl ohrožen, nebyly
proto spuštěny ani sirény.“
K příčině požáru v litvínovské
chemičce uvedl generální ředitel
podniku Marek Switajewski začátkem tohoto týdne, že výbuch
byl následek nedostatečného
přívodu vody do chladicího zařízení etylenové jednotky. „Tím
se v chladicím zařízení zvýšil
tlak,“ poznamenal Switajewski.
Přesné příčiny ale nyní zjišťují
experti.
(pur)

region
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Turisté vzali Krušné hory útokem
KRUŠNÉ HORY – Společná akce Destinační agentury Krušné hory a
čtrnácti subjektů v Krušných horách se mimořádně vydařila. Do hor
a podhůří v rámci akce „Krušné hory free“ přišlo třikrát tolik turistů
než jindy. Další společnou akci plánuje Destinační agentura Krušné
hory na první říjnový víkend. Určena bude hendikepovaným a zároveň bude i ukončením letní turistické sezóny.
Do akce Krušné hory free se
zapojily horské areály, muzea,
zámky a další. Na jediný víkend
v roce nabídli všichni turistům
atraktivní vyžití zcela zdarma.
A turisté na jejich nabídku slyšeli. Do hor i podhůří jich přijely stovky. „Po celou dobu, kdy
jsme avizovali jízdu na lanovce

zdarma, jsme měli úplně plno.
Lidé chtěli využít příležitosti
a vyzkoušet si něco, za co jindy musí zaplatit. Akce to byla
vydařená. Určitě se připojíme
i do podzimní akce s nabídkou
pro hendikepované. A přestože
to není v podmínkách akce, tak
chceme vozíčkářům nabídnout

naše služby opět zdarma,“ uvedl
Josef Dlouhý, provozovatel horského areálu Klíny. Velký počet
turistů hlásí také areál Klínovec
nebo duchcovský kostel, který
rovněž otevřel své brány bezplatně. „Další akci plánujeme na
říjen. Všichni, kteří se k ní přihlásí, připraví program pro hendikepované. A to nejen pro lidi na
vozíčku. Například Offroad safari uspořádá výlet do Krušných
hor pro nevidomé zaměřený na
sluchové zážitky a vnímání krásy
Krušných hor jinými smysly. Akci
jsme nazvali Do Krušných hor

bez bariér,“ prozradila ředitelka
agentury Eva Maříková. Podzimní akce je také spojená s přípravou turistického materiálu
pro turisty s hendikepem, pro
rodiny s malými dětmi a seniory
s fyzickým omezením. V nové
brožuře turisté najdou ubytování vhodné pro hendikepované,
varianty pro volný čas a zážitky
v horách, cyklostezky pro hendikepované a důležité odkazy.
Brožuru vydává Destinační
agentura Krušné hory společně
se Svazkem obcí v regionu Krušných hor.
(pur)
Všem, kdo se zapojili do
akce Krušné hory free, ředitelka Destinační agentury
Krušné hory Eva Maříková
děkuje za spolupráci. Zapojily se: SportCentrum Klínovec, www.sportklinovec.
cz, Krušnohorské muzeum
na Lesné, www.horskyklublesna.cz, Horský hotel Lesná, www.horskyhotellesna.
cz, Sport areál Klíny, www.
kliny.cz, zámek Valdštejnů
Litvínov, www.mulitvinov.
cz, Infocentrum Moldava,
www.moldava.cz, Uhelné
safari,
www.uhelnesafari.
cz, Oblastní muzeum Most,
w w w. mu z e u m - m o s t . c z ,
Podkrušnohorské technické muzeum, www.ptm.cz,
Offroadsafari, www.offroadsafari.cz, Oblastní muzeum
Chomutov, www.muzeum.
cv.net, Krušnohorská důlní,
o. p. s., Prohlídková štola
Lehnschafter, www.stolamikulov.cz, Dílna magistra
Edwarda Kelleyho, www.
imostecko.cz, Kostel církve Československé husitské
Duchcov www.duchcov.cz/
infocentrum/d-7701

Hornojiřetínští chtějí jednat
s těžaři. Každý sám za sebe
HORNÍ JIŘETÍN – Už šest týdnů mohou obyvatelé Horního Jiřetína
zvažovat ze všech stran nabídku Severní energetické na vyrovnání
v případě pokračování těžby. Při tvorbě nabídky vycházela Severní
energetická také z názorů Hornojiřetínských, které vyplynuly z průzkumu renomované agentury STEM. Z průzkumu už v roce 2013
bylo jasné, že většina lidí chce vyjednávat o ceně „každý sám za
sebe“. Nejpřijatelnější možností při přesídlení je pro Hornojiřetínské plná platba za dům, což považují za lepší než výměnu dům za
dům. Většina těch, kteří by připustili stěhování, by zamířili mimo
okres. Třetina lidí z Horního Jiřetína se zásadně nechce stěhovat.
Kategorických odpůrců těžby je podle průzkumu zhruba polovina.
Nabídku na vyrovnání v případě pokračování těžby předložila Severní energetická lidem
z Horního Jiřetína na začátku
prázdnin. Severní energetická
nabízí pro obyvatele Horního
Jiřetína dvě varianty. Buďto
skupinové řešení, tedy výstavbu
nového města v jedné z vybraných lokalit podle individuálních požadavků vlastníků původních nemovitostí. Druhou
variantou je finanční náhrada
ve výši 140 % ceny nemovitých věcí dle Listu vlastnictví,
stanovené na základě znaleckého posudku. K nemovitosti
trvale obývané vlastníkem navíc fixní částka až 1,5 miliónu
Kč. Osobní náhrada pak může
představovat 100 až 250 tis. Kč
pro jednoho člověka. Další náhrady jsou určeny pro podnikatele a subjekty, které v Horním
Jiřetíně vyvíjejí své aktivity.
V průzkumu se 43 procent do-

tázaných přiklonilo k možnosti
získat plnou cenu za svůj dům
a dál se o své bydlení postarat

Menší dům a doplatek na dlaň
by vzalo 26 procent lidí a jen
dvě procenta by bylo ochotných
doplatit za větší a lepší dům,
než ve kterém žijí nyní. V názoru na stěhování jsou obyvatelé
města rozděleni na tři stejně
početné tábory. Třetina jsou
rozhodní odpůrci přesídlení
a na nabídku by nepřistoupili.
Druhá třetina lidí jasní stoupenci stěhování za předpokladu dostatečného finančního
vyrovnání a zbývající třetina
jsou nerozhodní. O poctivém

Dokázali by se Hornojiřetínští se stěhováním vyrovnat?

24 procent lidí by se se stěhováním nikdy nevyrovnalo
55 procent lidí by se se stěhováním nějak vyrovnalo, ale
vadilo by jim to
6 procent lidí by stěhování
uvítalo jako možnost změny

15 procent lidí uvedlo, že by jim
stěhování „moc“ nevadilo

individuálně. Nový, stejně velký
dům by od těžební společnosti
přijalo 29 procent dotázaných.

jednání Severní energetické
v případě jednání o vyrovnání
je přesvědčeno devět procent

lidí, čtvrtina si myslí, že se
poctivého jednání nedočká.
Zbývající se rovným dílem dělí
mezi ty, kteří si myslí, že spíše
ano a spíše ne. Téměř čtvrtina
lidí by se se stěhováním nikdy
nevyrovnala, 6 procent lidí by
stěhování uvítalo jako možnost
změny, 15 procent lidí uvedlo,
že by jim stěhování „moc“ nevadilo, 55 procent lidí by se se
stěhováním nějak vyrovnalo,
ale nadšení z této představy nejsou.
Podle zveřejněné nabídky
by čtyřčlenná rodina s domem
s odhadní cenou 2,5 miliónu
korun mohla na nové bydlení
dostat až 6,5 miliónu. Sousedé
se starším a menším domem
s odhadem 800 tisíc korun, ve
kterém žijí tři lidé, by v případě
individuálního řešení stěhování odešli s náhradou 3 870 tisíc
korun. Severní energetická také
nabízí skupinové řešení. Výstavbu zbrusu nového Horního
Jiřetína a Černic na náhradním
místě. K takovému řešení se přiklonili lidé z obcí v sousedním
Německu. Taková varianta ale
zřejmě nebude mít v Horním
Jiřetíně úspěch. V průzkumu jí
totiž šanci dalo pouhých 38 procent dotázaných. Jak se žije v takové přesunuté obci v Německu, ukážeme v jednom z příštích
čísel.
(pur)

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Z jakých dvou bezpečnostních agentur jsou agenti, kteří
spolu ve filmu Krycí jméno U.N.C.L.E. musí spojit síly a společně
se snažit překazit plány tajemné zločinecké organizace, která chce šířením jaderných zbraní a technologií destabilizovat
křehkou rovnováhu sil ve světě?
A) FBI a CIA
B) CIA a KGB
C) KGB a BIS
Výherce získá filmový balíček od společnosti Freeman Entertainment s.r.o., distributora filmu.
Odpovědi zasílejte do 31. 8. 2015 na email:
inzerce@homerlive.cz nebo SMS na 737 261 941

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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28–30/08/2015
Vstupné pro dÝti
do 130 cm výšky ZDARMA!

VSTUP OD 60 KÏ
Bohatý doprovodný program: Atrakce a soutÝže pro dÝti
Adrenalinový program na Polygonu | Autogramiáda jezdcı

27/08/2015

15:30 – 17:00 hodin

1. námÝstí Most

Spanilá jízda mÝstem
15:30 – 16:00 zaÏátek programu s hudebním vystoupením
15:40 odjezd kamionı z Autodromu Most
16:00 pěíjezd jezdcı na 1. námÝstí – pěivítání primátorem mÝsta
Mostu a generálním ěeditelem Autodromu Most
–

taneÏní vystoupení

–

autogramiáda jezdcı

17:00 odjezd kamionı na Autodrom Most

Trasa mÝstem:
Autodrom | Pod Širokým vrchem | SNP | Îsl.
armády | Chomutovská | Rudolická | Moskevská |
Jiěího z PodÝbrad | Jana Prıchy | tě. Budovatelı |
1. námÝstí
1. námÝstí | tě. Budovatelı | Josefa Skupy | SNP |
Pod Širokým vrchem | Autodrom

EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP
KIA LOTOS RACE
CLIO CUP CENTRAL EUROPE
PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE CENTRAL EUROPE
Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Olděicha BubeníÏka

AUTODROM MOST a.s. | Tvrzova 5 | 434 01 Most | +420 476 449 976 | info@autodrom-most.cz | www.autodrom-most.cz

fotoreportáž
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Děti společně s lektorkou Blankou Techlovskou
prozkoumávaly tajemství muzea...

Vyráběly se vějíře i panenky....

Dívky si vyzkoušely krinolíny.

Tančil se
valčík...

n Levetzow.
ronce Ulrice vo
ba
o
ti
os
av
ace a zajím
Hledaly inform

Nevšední
příměstský tábor
aneb život jedné
baronky
MOST – Dílna Woodmaid ve
spolupráci s Oblastním muzeem
v Mostě připravila v rámci programu Mladý badatel pro dívky
ve věku od 6 do 15 let jedinečný a
velmi poutavý příměstský tábor
Ulrika von Levetzow – Vyšívané
básně.
Prázdninový výlet do historie s výtvarným zaměřením si
plnými doušky vychutnaly děti
během prázdnin v Oblastním
muzeu v Mostě. Příměstský tábor byl zaměřen na slečny školního věku a probíhal ve třech
turnusech. Dílna Woodmaid
měla připravený zajímavý program, děti probádávaly tajemství
muzea a postupně získávaly povědomí o životě v 19. století za
pomoci malých přednášek a pracovních listů. Tvořily např. vějíře, dřevěné panenky, krásnou
vyšívanou knížku o Ulrice, ale
i tančily valčík, závodily v běhu
v krinolíně a nakonec zahrály
divadélko rodičům. Součástí
příměstského tábora byl také výlet na Třebívlický zámek, spjatý
s životem baronky Ulriky a návštěva Muzea českého granátu
v Třebenicích. „Naším cílem bylo
vyzdvihnout historické souvislosti našeho kraje a ty jsme prol-

Obdivovaly krásné dobové šaty...

Tvůrčí proces vyžadoval pekelně se soustředit, všechno správně uchytit, přiletovat,
nalepit a přitlouct... Koncert pro fantazii a ruce.

tnoručně
byly také vlasy o Ulrice.
é
n
er
h
ád
n
ře
P
vyšívané knih
nuli s dílnami, hravou činností
a výlety. Jednoduše tak, abychom
dětem zážitkovou pedagogikou
zprostředkovali důležité souvislosti a ony pak na ně mohly dále
navázat. Povídali jsme si také
o sbírkách pohádek, garderobě,
přírodních vědách a vynálezech,

které souvisí s 19. stoletím a s obdobím romantismu. Četli jsme si
a převyprávěli důležité a následně
jsme se kreativním tvořením snažili v našich malých kolegyních
vzbudit ty správné otázky, aby
se staly aktivními badatelkami
a mohly tak postoupit výše ve
vlastním hodnocení,“ přiblížila náplň příměstského tábora
Blanka Techlovská, spoluautorka
a lektorka vzdělávacích programů Dílny Woodmaid, a dodala:
„Jsme rádi, že se rozvíjí výborná
spolupráce s vedením Oblastního
muzea v Mostě, které je našemu
programu velmi otevřené. Vymýšlíme pro děti nejen prázdninový
program, ale i programy pro školy.“
Dílna Woodmaid působí
v Mostě teprve prvním rokem
a své zázemí našla v pronajatých
prostorách bývalé porcelánky.
„Na Mostecku s polytechnickou
dílnou začínáme. Výroba bude
fungovat formou chráněné dílny, ta bude připravovat materiál pro školní dílny, ve kterých si
děti v rámci programů, jež chceme praktikovat ve spolupráci se

školami, vyráběly z přírodních
materiálů předměty související s výukou,“ má představu
Blanka Techlovská s tím, že by
Dílna Woodmaid ráda přispěla
k obnově polytechnických dílen
v základních školách. „Znepokojuje nás, jak výrazně pro děti
ubylo možností k rozvoji manuální zručnosti a tím ztrácí celé
generace. Pociťujeme nutnost
začínat s dětmi již od mateřské
školy,“ je přesvědčena lektorka.
V listopadu chystá Dílna
Woodmaid v Oblastním muzeu
v Mostě vernisáž výstavy „Historie tužky“. „Mělo by se jednat
nejen o sběratelskou výstavu
Emanuela Petráně, ale zvláštní
pozornost bude věnována rodině
Hardtmuthů, zakladatelů slavné
tužkárny v Českých Budějovicích.
Interaktivní výstava bude navíc
provázená i muzejními dílničkami pro školy a rodiče s dětmi. Návštěvníci by tak měli odcházet nejen obohaceni zážitkem z výstavy,
ale rovněž s vlastní pastelkou nebo
tužkou, kterou si tu sami vyrobí,“
prozradila ještě Blanka Techlovská.
(sol)

Každá z dívenek byla pyšná právě na svou vyrobenou
„Ulriku“. Během tří turnusů tak vznikla přehlídka skutečně
povedených dřevěných panenek.

Zábavu si mladé slečny užívaly i u hraní divadla. Představení „o lásce krásné Ulriky k panu
Goethemu“, které si sami zicenovaly, pak zahrály společně rodičům.
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MOST

Knihkupectví u Knihomila

22. 8. od 10 hodin OFFROADSAFARI UHELNÝM MOSTECKEM
Projeďte se s námi uhelným Mosteckem. Projížďka okolo Mosteckého jezera s pěti
zajímavými zastávkami, dech beroucí výhled na zámek Jezeří nad velkolomem ČSA,
litvínovská chemička a pohnutý příběh o jejím vzniku, protistřepinové kryty z období
bombardování, předválečné lehké opevnění, válečný protiletecký kryt ve staré továrně. A
pro zájemce máme bonusy: pokud vás to bude lákat více než protiletecký kryt, můžeme
se místo toho podívat do stříbrné štoly Lehnschafter (vstupné dobrovolné, doporučujeme
100 Kč), záleží na domluvě ;) opékání buřtů před štolou, střílení ze vzduchovky. Sraz v 10
hodin u přesunutého kostela v Mostě. 790 Kč/dospělá osoba, děti do 15 let v doprovodu
dospělého 390 Kč. Rezervace na martin@offroadsafari.cz nebo na 605 231 697. Chcete-li
jet svým autem (SUV/offroad), není problém, dejte vědět.

Odborná a naučná literatura,
učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,
OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00
Telefon 476 702 220, 775 657 662
uknihomila@volny.cz

NOVINKY
Čas odejít – Picoultová J.
Špionka princezny Alžběty – Macneal
S.
Drobný poklesek – Ellisonová J.
After polibek – Todd A.
Osudná třináctka – Patterson J.

KULTURNÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI LITVÍNOV - KOLDŮM
Začátky představení v 21.00 hod. – dle soumraku. Akce se konají za jakéhokoli počasí, areál otevřen 30
minut před zahájením. Vstupné na představení 70 Kč.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Pátek 21. srpna OČISTA – ANARCHIE. Horor /Thriller /Akční /USA /Francie /2014 /103 min. /
dabing. Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo.
Sobota 22. srpna FOTOGRAF. Komedie /Drama /Česko /2015 /133 min. V hořké komedii se
děj soustřeďuje zejména na Mistrovy vztahy se ženami, především se zpočátku submisivní Líbou (ve skutečnosti jeho bývalou družkou Sárou).
Čtvrtek 27. srpna FAKJŮ PANE UČITELI. Komedie / Německo /2013 /117 min. / dabing. Kriminálníček při hledání své kořisti z lupu skončí na místní škole jako pomocný učitel.
Pátek 28. srpna 21.00 hod PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ. Horor /Thriller /USA /2014 /84
min. /dabing. Volné pokračování slavné hororové série.
Sobota 29. srpna RYCHLE A ZBĚSILE 7. Akční /Krimi /Thriller /USA /2015 /140 min. /dabing. I
auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí.

Poslední aristokratka – Boček E.
Kolotoč přání – Roberts N.
Nebezpečné tajemství – Bradford B.
Střežená zóna - Reilly M.
Posedlost úspěchem – Toman I.
ROZPIS NOVINEK

ZÁMEK JEZEŘÍ
sobota 29. 8. a neděle 30. 8. HRADOZÁMECKÁ NOC NA JEZEŘÍ
Hradozámecká noc – noční prohlídka zakončená večerním koncertem u příležitosti ukončení festivalu Hudební léto v Jezeří 2015, noční prohlídky, ﬁreshow na nádvoří. Cena: 150
Kč. Snížená cena: 70 Kč.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
25. 8. 19,00 Lesní divadlo Sloup v Čechách - LOUPEŽNÍK RUMCAJS

V+V ROCK BAR MOST
Někdy jiskrné víno svede, co ani
(TAJENKA) nedovede.

21. 8. od 20 hodin ORTEL - Plzeň
Open Air koncert v lounské restauraci Stromovka, vstup 200 Kč.

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 31/32: „SEDMKRÁT ZÍTRA“
Výherci: Jan Dvořáček (Most), Jana Veselá (Most), Eva Kleisnerová (Most)

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Prodám

dezertní soupravu
„cibulák“ porcelánu, originál. Cena
dohodou. Telefon: 721 113 422
■ Prodám obraz od akademického malíře Jožka Floriana „Slunečnice“ z roku 1973. Telefon: 721
113 422
■ Prodám cihly z demolice, očištěné, pálené, suché, 1 200 ks, cena
za ks 3 Kč. Mohu dovézt. Telefon:
607 279 297. Most
■ Nabízím výbavičku na miminka – dvojčátka, oblečení od
nejmenších velikostí do půl roku,
dvojmo, hezké, větší balík. 1 000
Kč. Dobírka možná. Info: redakce
■ Prodám obývací stěnu s prosklenými skříňkami, konferenční

stolek, TV stolek v barvě ořechu,
vše zachovalé. Cena dohodou. Telefon: 774 409 202
■ Prodám zánovní panely na topení, 6 ks, různých velikostí. Také
čerpadlo. Cena dohodou. Telefon:
732 740 935
■ Do kojenecké postýlky nabízím mantinely, 60 Kč, povlečení
na peřinky – 60 Kč, dětskou deku s
obrázky princezen – 60 Kč. Možno
zaslat. Telefon: 739 981 462
■ Prodám vlek. Most. Telefon:
607 656 863
■ Počítačová sestava Lynx Powermedia XXL 256 MB Celeron330
2,66 Ghz, včetně monitoru, klávesnice, reproduktorů Boster, CD
Windows XP, cena 999 Kč. Telefon:
774 034 607
■ Prodám sestavu velký stůl, 2
lavice, 2 křesla, masivní kavkazská borovice, vyřezávaná, velmi
krásná, nová, nevhodný dar, světle hnědá, dříve 14 700 Kč, nyní

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZÁVKY
STROMŮ, LEVNĚ!
Tel: 774 931 796

■ Nabízím koberec běhoun,
délka 3 m, šířka 60 cm, modrý, po
stranách geometrický vzor. 100 Kč
+ poštovné. Telefon: 737 586 243

Přijmu brigádníky
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce.
Nástup ihned.

BYTY, DOMY

Vybavení do provozovny: nástěnné panely, pulty, police (dřevěné, plastové),
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevěný) – jako nový, chromové háčky, různé
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkoupit celé, nebo po jednotlivých dílech.
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479
Prodám plastové poličky do provozovny, vhodné na obuv nebo jiný sortiment. Polička: 31x10x6 cm – 26 ks,
25,5x10x4,5 cm – 51 ks, 23x10,5x3,5
cm – 71 ks, 23x10,5x4 cm – 37 ks,
12,7x8,5x3,5 cm – 6 ks, 23x10,5x3,5
cm – 4 ks, 22,5x7x2,5 cm – 6 ks. Pořizovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Dohoda jistá. Telefon: 737 566 479

12 000 Kč. Telefon: 607 454 139
■ Prodám na chalupu starší světlehnědou obývací stěnu, 3 kusy
– skříň, knihovna, sekretář, nutno
vidět. Cena dohodou. Telefon: 773
515 395

■ Prodám příjemný slunný byt
1+1 v Litvínově - Ruská ulice. Byt
je v prvním patře, rozloha 35 m2,
samostatná koupelna a záchod.
K bytu je balkón a sklepní prostor.
Po částečné rekonstrukci, včetně
plastových oken a zateplené fasády. Nízké náklady. Cena: 350 000
Kč. Telefon : 775 351 975
■ Vyměním byt 1+3 za byt 1+1
v dobré lokalitě na Meziboří. Telefon: 721 113 422
■ Prodám DB 1+1, 37 m2, v prvním patře cihlového domu s výtahem, blízko středu města, v klidném prostředí. Cena 183 000 Kč.
Telefon: 721 828 879
■ Prodám byt 2+1 ve čtvrtém
podlaží s výtahem v OV, o výměře
56 m2 + sklep, dům je po celkové
rekonstrukci. V bytě nová kuchyňská linka. MHD za domem. Cena
320 000 Kč. Telefon: 731 667 446
■ Prodám – vyměním panelový
byt v Liberci 2+1, 59 m2, po rekonstrukci, balkon, klidné prostředí,
škola, školka, dětské hřiště, veřejná doprava, ČSD, ČSAD v dosahu. I

Čas odejít
Jenna se nikdy nevzdala naděje, že
jednou najde svoji mámu Alici. Ta totiž
zmizela, když její kolegyni v rezervaci
udupal slon. Anebo to bylo celé jinak?
Alice studovala chování slonů v Africe, když však poznala Jennina otce,
vrátila se s ním do Ameriky, kde společně vedli sloní rezervaci. A jednoho
dne, když zemřela za záhadných
okolností jejich kolegyně, Alice zmizela. Jenna byla tehdy ještě maličká,
přesto celé ty roky touží matku najít.
Nevěří totiž, že by ji jenom tak opustila. Jde za vědmou, najme si soukromého detektiva, zkouší cokoliv, jen
aby celé záhadě přišla na kloub. Někdy se však i zdánlivě jasné odpovědi
mohou docela zamotat a svět nemusí
být takový, jaký se zdá

Tel. 608 112 122
Do obchodní skupiny hledáme
2 obchodníky pro správu
stávajících klientů.
Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou
a předpoklady pro obchodní jednání.
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj
životopis na emailovou adresu:
profese@post.cz

za menší v Litvínově, pouze čestné
jednání. Telefon: 608 719 158
■ Pronajmu dlouhodobě byt
1+1, blok 204 v přízemí, byt je zařízený – možno hned bydlet nebo
prodám, jedná se o DB. Telefon:
723 035 568
■ Vyměním DB 3+1, 2 komory,
za DB 0+2. Nové odpady, plyn,
plovoucí podlaha s doplatkem
100 000 Kč. Telefon: 773 022 773.
Pěkný, slunný.
■ V Mostě ve vile pronajmu dlouhodobě velký byt 3+1, pracujícím
lidem, s velkou terasou, zahradou,
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)
Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

Tel. 704 007 132
houpačkou, grilem + pergolou.
Nájem 9 000 Kč + kauce + energie.
Telefon: 607 277 880
■ Koupím garáž v Mostě. Telefon: 606 262 236

SEZNÁMENÍ

■ Životem zklamaná a zraněná,
39 let, menší 150 cm, silnější postavy, hledá přítele z okolí Mostu,
nekuřáka, na trvalý vztah. Najdu
konečně své štěstí? Jen vážně. Telefon: 721 464 015
■ K občasným schůzkám, hledá
75/170, nekuřačka z Mostu, přítele
nekuřáka, abstinenta, též z Mostu.
Telefon: 731 389 028
■ Rozvedený 62/164/72 kg, hledá hodnou ženu z Mostu a okolí.
Vážný vztah. Telefon: 702 810 302
■ Pro přítele 69 let, seznámení, s
vlastním bytem, bez závazku, ŘP
vítán – není podmínkou. Most. Telefon: 607 656 863
■ Rozvedený, bezdětný nekuřák
62/164/72 kg, hledá hodnou ženu
z Mostu a okolí, vážný vztah. Telefon: 702 810 302
■ Modrooký rošťák 30 let, finančně zajištěn, pohodář, rád pozná milou, atraktivní slečnu nebo
plnoštíhlou mamču, dej mi to, co
mi schází a já na oplátku tobě. Naviděnou, napiš: 731 036 753
■ 56/180, nekuřák a abstinent s
bytem a zahradou. Hledá ženu do
55 let z Mostu a okolí, jen vážně.
Telefon: 775 937 582

VZPOMÍNKA

■ „Naše ústa se již mohou smát,
ale srdce stále pláče.“ V pondělí
17. 8. 2015 to byly již 3 roky, co nás
tak nečekaně opustil pan JAN SEVERINI. Vzpomínáme

zpravodajství

Házenkářky dvakrát změřily
síly s německým Thüringenem
MOST – Tým házenkářek DHK Baník Most sehrál o víkendu dva přípravné mezinárodní zápasy s týmem nejvyšší německé Bundesligy,
několikanásobným mistrem a pravidelným účastníkem Championgs League Thüringenem. Ten od pátku působil v Mostě na tréninkovém kempu s tím, že bylo dohodnuto sobotní a nedělní přípravné
utkání, které je u obou týmů již několik let tradicí. Na základě dobrých vztahů se totiž oba týmy navštěvují v letních přípravách střídavě v Mostě a v Německu.

Litvínov doma
v úvodu divize vyhrál,
Souš nestačila na
domácí Libiš
MOST, LITVÍNOV – Do nové sezony vstoupila také fotbalová
divize, která má v této sezoně
hned dva zástupce z Mostecka. Kromě Souše, již tradičního
účastníka, také navrátivší se FK
Litvínov.
Zatímco Litvínov hrál doma,
kde přivítal celek SK Kladno,
Souš se představila na hřišti
soupeře, a to v Libiši, odkud nakonec odjela s těsnou porážkou.
Litvínov byl doma úspěšný,
když vyhrál 1:0 gólem z penalty,
kterou proměnil Batelka.
Litvínovští mladíci podali
proti zkušenému soupeři sympatický výkon a zaslouženě si
připsali tři body.
FK Litvínov – SK Kladno 1:0
(1:0). Branka: 7. Batelka (z pen.).

Souš těsně prohrála. „V utkání jsme po většinu času tahali
za kratší konec. Domácí byli
důraznější, efektivnější s větším
počtem brankových příležitostí.
My jsme se snažili, bohužel až
v posledních minutách utkání,
a to je málo. K utkání jsme opět
nenastoupili v nejsilnějším složení. Důvodem byla zranění, pracovní povinnosti a další druhy
absence,“ řekl k průběhu zápasu
soušský trenér Pavel Koutenský.
FK Libiš - Baník Souš 2:1
(1:0). Branky: 36. A 66. Baratynskyy - 71. Zápotocký. Sestava
Baníku Souš: Hanus – Fiřt (83.
M. Hlaváček), Johana, Bohata,
Svoboda (64. Horák), Zápotocký – P. Hlaváček, Hynek, Hečo
- Nuhič, Štípek.
(jak)

Do prvního utkání Černí andělé vstoupili s velkým tlakem
a v podstatě zápas zcela vyzněl
v jejich prospěch. Skóre se sice
přelévalo z jedné strany na druhou, nicméně utkání skončilo
výhrou Mostu 28:24. Nedělní
odveta přinesla opět rychlou

hru, ovšem bylo zřejmé, že
Němky chtějí Baníku oplatit sobotní porážku. A tak se nakonec
také stalo. Thüringen nakonec
zvítězil 35:23.
Zápas byl ze strany Černých
andělů poznamenán již únavou
a zraněními (Růčková, Dvo-

řáková, Bezpalcová, v průběhu zápasu pak ještě Borovská
a Zachová – obě natažený sval
a bolavé koleno Martinkové).
Velkou část druhého poločasu
dostaly šanci i juniorky Jungová
s Gajarskou. Tým DHK Baník
Most se v týdnu přesunul na
mezinárodní turnaj do Hodonína, který začal již ve středu
za účasti špičkových týmů ze
zahraničí (Rusko, Rumunsko,
Slovinsko, Bělorusko).
Výsledky zápasů: DHK Baník Most – Thüringer HC 28:24
(13:11) a DHK Baník Most –
Thüringer HC 23:35 (12:19). (jak)

Fotbalisté Baníku začali
třetiligovou sezonu

DEN SOUSEDŮ je poměrně
mladý svátek, slaví se až od roku
1999. Tento svátek nevznikl na
popud žádné globální organizace, jako je Organizace spojených národů nebo Mezinárodní
zdravotnická organizace, nýbrž
podle myšlenky starosty jedné
z městských částí Paříže, pana
Atanase Périfana, jenž chtěl, aby
se sousedé nepotkávali jen kvůli
praktickým problémům, ale aby
si spolu užili příjemný bezstarostný den plný smíchu a zábavy. I turnaj bude neformální,
důležité je, aby se hráči potkali
a bavili se.
(nov)

Most má nové mistry
v letecké akrobacii
ZBRASLAVICE – Mostečtí
letečtí akrobaté Lucie Pešková
a Miroslav Červenka vybojovali při 18. Mistrovství světa
v letecké akrobacii tříčlenných
družstev kluzáků titul světových
šampionů. V týmu je doplnil
Přemysl Vávra. Navíc ještě Lucie
Pešková skončila v jedné z disci-

plín - volné sestavě – na druhém
místě. Mistrovství světa se konalo ve Zbraslavicích ve dnech 5.
až 15. srpna. Naši reprezentanti
startovali na Swift S – 1. Druhé
místo obsadili Němci a třetí byli
Poláci. Celkem se šampionátu
zúčastnilo šest družstev.
(jak)

svým nejlepším časem 1:01:54.
Před ním se umístila favorizovaná posádka „Facka jede“ se
svým nejlepším časem 1:00:68.
Tyto dvě posádky se poté setkaly ve finálové jízdě, ve které, s rekordním časem historie
závodů dračích lodí v Lounech
vůbec (0:58:64), zvítězil právě
Fitness Zimák. Sami pořadatelé závodu tomuto skvělému
času pod jednu minutu nemohli uvěřit. Posádka Fitness
Zimák, složená ze 16 svalovců
a 4 žen, však nezvítězila náho-

Permanentní vstupenky
na nadcházející sezonu hokejové Tipsport extraligy
na domácí zápasy HC Verva Litvínov se prodávají už
od středy. K sezení vyjde na
3 500 korun, k stání na 2 000
korun. Podrobnosti na klubovém webu.

Baník změří doma síly
s Pískem
K dalšímu domácímu
utkání v ČFL nastoupí FK
Baník Most 1909 v neděli
23. srpna. Na Fotbalovém
stadionu Josefa Masopusta
se představí proti hostujícímu FC Písek. Zápas začíná
v 17.00 hodin.

Na stadion domácího Grenoblu zamíří v pátek hokejisté mistrovského HC Verva
Litvínov. Zde sehrají úvodní
zápas CHL – Ligy mistrů.
Ve skupině má ještě finské
Espoo, kam zajíždí k zápasu
v neděli.

Souš se v sobotu
představí doma

MOST - Do mistrovské soutěže vstoupili fotbalisté FK Baník Most
1909, kteří jsou po sestupu z druhé ligy v této sezoně účastníky České fotbalové ligy. V úvodním kole se představili na domácím hřišti,
kdy jim byla soupeřem silná Viktorie Žižkov. Po více než zajímavém
průběhu zápasu domácí nakonec vydolovali dva body, když dokázali nepříznivý stav 0:2 vymazat, dotáhnout na 2:2, a nakonec rozhodnout zápas ve svůj prospěch v penaltovém roztřelu.
V druhém kole pak zajížděli
k utkání do Jiren, kde však na
domácí nestačili a odjeli s porážkou 3:0. Tým se v současnosti nachází na 16. místě tabulky
se ziskem dvou bodů.
FK Baník Most 1909 - FK

Viktoria Žižkov 3:2 po pen.
(0:0). Branky: 79. Koudelka,
83. Černý – 48. Vukadinovič,
68. Dočekal. Rozhodčí: Drábek.
ŽK: Kotlan, Pikl, Nobst - Šandera. Sestava Mostu: Divkovič
– Haspra (34. Nobst), Heger,

Piroch, Černý – Štefko, Kotlan,
Hejda (71. Pikl), Gedeon, Koudelka – Hájek (56. Bouška).
SK Viktorie Jirny - FK Baník
Most 1909 3:0 (2:0). Branky:
39. Dubský, 45. Nečas, 48. Bukač. Rozhodčí: Severýn - Musil,
Flimmel. ŽK: Vondráček, Melechovský, Šimek - Piroch. ČK:
Koudelka. Sestava Mostu: Divkovič – Kotlan (64. Bouška),
Štefko, Hejda (68. Pikl), Černý,
Chábera, Šíša, Gedeon, Heger,
Koudelka, Piroch (84. Hájek).
(jak)

Petružálek odchází do Örebro
LITVÍNOV – Hokejový útočník Jakub Petružálek odchází z mistrovského HC Verva Litvínov do švédského klubu Örebro. Původně
zvažoval návrat do KHL, ale nakonec se rozhodl jinak. V Örebru se
dohodl na víceleté smlouvě a švédskou nejvyšší soutěž si vyzkouší poprvé.
Třicetiletý Petružálek v minulosti hrál za finskou Raumu,
povedené roky prožil v ruských
týmech Chabarovsku, Dynamu
Moskva, Kazani a naposledy
Jekatěrinburgu. Z něj se vrátil
předčasně loni na podzim do

rodného Litvínova po tragickém úmrtí přítelkyně.
Nabídky pro novou sezonu
měl i z KHL. „Konkrétní zájem
byl od dvou klubů, ale Jakuba
úplně neuspokojily,“ řekl hráčův agent Michal Leimberger.

„Örebro o něj hodně stálo, šlo
o dlouhodobější záležitost. Nabídka je kvalitní,“ dodal.
Örebro je čtvrtfinalistou minulého ročníku švédské ligy.
Petružálka angažovalo jako náhradu za Dereka Ryana, který
odešel do NHL. Na novou sezonu se český útočník dosud připravoval individuálně, k týmu
se připojí na soustředění ve Švýcarsku.
(jak)

Mostecký „Fitness Zimák“ předvedl suverénní výkon v Lounech
LOUNY - Posádka dračích lodí,
sestavená z mosteckých spřízněnců Fitness Zimák, rozdrtil
svým výkonem všechny ostatní posádky, včetně největšího
favorita a vítěze předchozích
dvou ročníků, lounské posádky
„Facka jede“. Závod dračích lodí
AGARA DRAIG FEST 2015 se konal uplynulou sobotu v Lounech
v rámci každoročního Lounského vábení.
Po prvních dvou rozjížďkách
byla posádka Fitness Zimák na
průběžném druhém místě se

Od středy
se prodávají
permanentky

V pátek míří Verva do
Grenoblu

Turnaj PRO SOUSEDY BEZ
GREEN FEE letos podruhé
MOST - Celosvětový „DEN
SOUSEDŮ“ by se neměl slavit
pouze v květnu, ale sousedské
vztahy je vhodné udržovat při
každé příležitosti. Mostecký
golfový klub se rozhodl k této
iniciativě přispět dárkem. V
sobotu 22. 8. nebudou hráči z
cizích golfových klubů hradit
žádné green fee a budou požívat výhod, jako by byli domovskými členy.
Turnaj PRO SOUSEDY BEZ
GREEN FEE... se uskuteční od 9
hodin. Soutěžní kategorie HCP
0-18, HCP 18,1-36 a HCP 3754.
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dou ani zásluhou štěstěny. Poctivě totiž na tento závod trénovali a pod vedením kapitána
a trenéra posádky Jana Vágnera přišli perfektně připraveni
i s novou strategií pádlování,
která zaslouženě poslala loď do
cíle nejrychleji ze všech.
Závodníci a závodnice obdrželi pohár, věcné ceny a trofej ve
formě putovního pádla, na který
budou celý rok pyšní a příští rok
o něj budou v Lounech znovu
bojovat.
(nov)

Poprvé v novém ročníku
se na domácí hřišti svým fanouškům představí divizní
Baník Souš. Ten v sobotu 22.
srpna přivítá na svém hřišti
od 17.00 hodin tým z Českého Brodu. FK Litvínov se
představí na hřišti soupeře
Neratovice/Býškovice.

Nejstarší dorostenci
Baníku doma uspěli
Tým nejstarších dorostenců FK Baník Most 1909 uspěl
na domácím hřišti, když porazil hostující Kladno 4:2, po
poločase 1:2. Branky vítězů
stříleli Valta, Plos, A. Weickert a Benda.

V Litvínově se hrál
turnaj staršího
dorostu
Starší dorostenci HC Litvínov mají za sebou domácí
turnaj. Ti, stejně jako minulý
víkend mladší dorost, získali stříbrnou medaili, což je
i přes malé zklamání skvělý
výsledek. Jediným týmem,
který byl před hráči Litvínova, byla pražská Slavia, která
byla také jediným přemožitelem mladých hráčů Litvínova.

V neděli zahajují svou
soutěž ženy
Fotbalistky Baníku Souš
zahájí o víkendu svou mistrovskou soutěž. V divizi
A Čechy začínají venku, když
v neděli 23. srpna zajíždí do
Dubice. Zápas na zdejším
hřišti začíná ve 13.00 hodin.
(jak)
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Na táboře měli originální
strom, parchantovník.
A na tom stromě rostly
samé děti.

Na návštěvě u vojáků nebyly
děti jen pasivní diváci.

Koupání si děti užily díky Dětskému domovu
v Hoře Svaté Kateřiny, který zapůjčil bazén a
dobrovolným hasičům, kteří ho naplnili vodou.
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STANOVÁNÍ
je prostě prima
NOVÁ VES V HORÁCH – Už po
páté a opět super vydařený, takový byl tábor pro děti z Nové
Vsi v Horách. Pro pětatřicet
dětí z horské obce a z dětského
domova v Hoře Svaté Kateřiny
ho pořádalo zájmové sdružení
Donald CinKá. Táborníci si užili
stanování, plno dobrodružství a
nevšedních zážitků.
Tentokrát si pro tábor vybrali organizátoři louku u lovecké chaty na Lništi. V chatě
také našli táborníci zázemí,
vodu a elektřinu. Na louce před
chatou vyrostlo na deset dnů
několik stanů, společný párty

(reditel@homerlive.cz)

Kromě parchantovníku vyrostl na
táboře také koblihovník, k nemalé
radosti táborníků.
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Noční pekaření se dětem líbilo včetně stylového oblečení.

Rozšiřuje:

Kluci byli nadšení ze zbraní, holky si nenechaly ujít
česání a mazlení služebních psů „zabijáků“.

stan s jídelnou a samozřejmě
nemohl chybět bazén, který
zapůjčil Dětský domov v Hoře

Anička je jedinou účastnicí tábora, která
zažila všech pět turnusů. Začala jako dítě
a nyní je už vedoucí. A proč pět let jezdí do
stejného tábora? Protože je to super, dělají se
tam skvělé věci, nenosí se mobily a počítače
a dospělí se dětem věnují. Prostě se jí tam
strašně moc líbí.

se nedalo téměř nic podnikat.
Většinou jsme program odložili
až na večerní hodiny, kdy byly
děti aktivnější. V denním žáru
se toho moc dělat nedalo,“ říká
David Kádner, starosta Nové
Vsi v Horách a jeden z organizátorů tábora. Druhým do party byl Jiří Cink. Ani velké vedro

Svaté Kateřiny. Počasí tentokrát přálo dětem vrchovatou
měrou. „V tropických vedrech

Domů z tábora si děti odvezly kartu se
svými otisky sejmutými profesionálem.

Tradičním ochráncem tábora je pes Fík, který
miluje děti a patří do rodiny Davida Kádnera.

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky

ale nijak program neochudilo.
Děti byly na výletě u vojáků na
základně Babiny, prohlédly si
vojenskou techniku a na malou chvíli se samy staly obránci
státu. Mezi nezapomenutelné
zážitky patřila také prohlídka
depa závodů Triola Cup, kde
měly děti možnost vyfotit se
přímo u závodního trucku. Ve
dvou partách navštívili táborníci Japek, aby se dozvěděli
tajemství nejlepšího chleba
v Čechách. Těsně před koncem
tábora čekala na děti ještě jedna lahůdka v podání vojenské
policie. Tentokrát přijeli vojáci
za dětmi. Předvedli jim, jak poslušní a schopní jsou vojenští
psi, s čím vším si poradí pyrotechnici a že vojenské kriminalistické laboratoře si v ničem
nezadají s těmi z nekonečných
kriminalistických
seriálů.
V noci si děti užily opravdové
přepadení, a to hned dvakrát.
O půlnoci tábor přepadli vojáci, nad ránem pak nadšenci
z Nové Vsi v Horách. Poslední
den patřil všem, kdo tábor podporují nebo v jeho pořádání
v minulosti pomohl. Děti svým
hostům uvařily a prostřely na
slavnostní tabuli.
(pur)

přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

